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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організація баз
даних та знань» складена відповідно до освітньої програми підготовки
«бакалавр» напряму підготовки 6.170102 - «Системи технічного захисту
інформації»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення теоретичних
основ проектування баз даних та особливостей їх експлуатації. В рамках
вивчення дисципліни курсанти повинні вивчити мові визначення і
маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основи баз знань з
урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем в
ОВС.
Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційне забезпечення професійної
діяльності», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності»,
«Інформаційне забезпечення в діяльності поліції».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Розділ 1. Основні поняття БД. Проектування БД
1. Поняття системи управління базами даних. Моделі баз даних.
2. Нормальні форми представлення даних. Діаграми сутність-зв'язок
Розділ 2. Розподілені БД. Клієнт-серверні технології
3. Основні поняття SQL
4. Клієнт-серверні технології СУБД Oracle
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Організація баз даних та
знань»
є вивчення курсантами теоретичних основ інформаційного забезпечення
ОВС України і надбання ними необхідних знань та практичних навичок
використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація баз
даних та знань» є:
 вивчення організаційно-правових, методичних, інформаційних і
технологічних аспектів використання сучасних засобів обробки і передачі
інформації в органах внутрішніх справ;
 вивчення поняття бази даних, банку даних, їх властивостей та
класифікації;
 вивчення основних етапів проектування реляційної бази даних.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:
знати:
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 проблематику курсу «Організація баз даних та знань» і його
основних розділів, базові поняття і визначення;
 принципи побудови та функціонування основних автоматизованих
інформаційних підсистем, автоматизованих банків даних та їх використання в
діяльності ОВС;
 основні положення , поняття про банки та бази даних;
 методи спеціальної обробки, моделі представлення знань;
 процес проектування баз знань;
 прийоми даталогічного проектування;
 суть розподіленої обробки даних;
 логічне проектування систем розподіленої обробки даних;
мати уяву про:
 інформаційні системи та, відповідно, системи управління базами
даних.
 основні положення, підходи та етапи проектування бази даних;
 процеси обробки інформації, методи доступу до інформації;
 рівні представлення даних, способах передачі, обробки і збереження
даних;
 процеси обробки інформації, методи доступу до інформації;
вміти:
 використовувати можливості сучасних інформаційних технологій
при розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;
 організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних
підсистемах ОВС України з метою розкриття, розслідування, попередження
злочинів і розшуку злочинців;
 проектувати реляційні бази даних на основі принципів нормалізації.
 виконувати операції по коригуванню, вибірці і пошуку інформації у базі
даних
 створювати форми для введення інформації у базі даних;
 формувати звітні документи для виведення результатів обробки даних.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/2,5 кредита
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Поняття системи управління базами даних. Моделі баз
даних.
Введення. Предмет і задачі дисципліни. Поняття бази даних (БД) і системи
управління базами даних (СУБД). Рівні абстракції в СУБД. Функції
абстрактних даних. Представлення. Функції СУБД. Експертні системи і бази
знань. Типи даних. Поняття картки, картотеки, інформаційної системи,
автоматизованої інформаційної системи. Огляд ранніх (дореляціних) СУБД.
Системи, засновані на інвертованих списках. Структури даних.
Маніпулювання даними. Обмеження цілісності. Ієрархічна модель. Сітьова
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модель. Основні достоїнства і недоліки ранніх СУБД. Етапи проектування
бази даних.
Тема № 2. Нормальні форми представлення даних. Діаграми сутністьзв'язок
Реляційна модель і її характеристики. Представлення інформації в
реляційних БД. Домени. Відношення. Властивості і види відношень.
Цілісність реляційних даних. Потенційні і первинні ключі. Зовнішні ключі.
Правила зовнішніх ключів. Перша нормальна форма. Друга нормальна
форма. Третя нормальна форма. Нормальна форма Бойса-Кодда.
Багатозначні залежності. Четверта нормальна форма. Залежності з'єднання.
П'ята нормальна форма. Підсумкова схема процедури нормалізації. ERдіаграми. Виникнення семантичного моделювання. Основні поняття методу
сутність-зв'язок. Діаграми ER - екземплярів і ER-типу. Правила формування
відношень. Методологія IDEF1.
Тема№ 3. Основні поняття SQL
Історія створення і розвитку SQL. Оператори, імена, типи даних, константи.
Вбудовані функції. Запити на читання даних. Багатотабличні запити на
читання (об'єднання). Запити з використанням відношення предок/нащадок.
Інші об'єднання таблиць по рівності. Забезпечення безпеки БД. Методи
забезпечення безпеки. Виборче управління доступом. Обов'язкове
управління доступом. Шифрування даних. Контрольний слід виконуваних
операцій. Підтримка заходів забезпечення безпеки в мові SQL. Доступ до
бази даних. Кластеризація. Індексування. Щільне і нещільне індексування.
Оптимізація запитів. Оптимізації реляційного вираження. Огляд процесу
оптимізації. Відновлення після збоїв. Поняття відновлення системи.
Транзакції. Алгоритм відновлення після збою системи. Відновлення після
відмов системи. Паралелізм. Поняття блокування. Рішення проблем
паралелізму. Здатність до впорядкування. Рівні ізоляції транзакції.
Підтримка в мові SQL.
Тема № 4. Клієнт-серверні технології СУБД Oracle
Технології СУБД. Розподілені бази даних. Принципи функціонування
розподіленої БД. Системи типу клієнт/сервер. Сервери баз даних. Загальна
характеристика СУБД ORACLE та її особливості. Середовища розробки і
виконання в ORACLE. Основні формати команд SQL*PLUS Побудова
простих запитів операторами мови SQL СУБД ORACLE. Реалізація
елементарних операцій реляційної алгебри операторами мови SQL СУБД
ORACLE. СУБД ORACLE та за допомогою CASE-технологій. Етапи
проектування схеми БД. Розробка логічної схеми БД. Моделювання
предметної області за допомогою ER-моделі. Реалізація схеми БД
операторами мови. Структура словника. Системні подання ORACLE для
роботи зі словником. Основні команди керування доступом до БД. Системні
та об'єктні привілеї у СУБД ORACLE.
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3. Рекомендована література.

Базова
Нормативно-правові акти.
1.
Конституція України: Закон України від 25 грудня 1990 року //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2.
Про міліцію: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – ст. 21.
3.
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650.
4.
Закон України “Про Національну програму інформатизації” [Текст]
// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181.
5.
Закон України "Про електронні документи та електронний
документообіг” [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36,
ст.275.
6.
Закон України "Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах" [Текст] // Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1994, N 31, ст.286.
7.
Закон України "Про інформацію" [Текст] // Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
8.
Закон України “Про Концепцію Національної програми
інформатизації” [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2728, ст.182.
9.
Указ Президента України „Про першочергові завдання щодо
впровадження новітніх інформаційних технологій” [Текст]// Урядовий кур'єр
2005, N207 від 01.11.2005.
10. Про державну таємницю: Закон України від 21 жовтня 1994 року //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 16. – ст. 94.
11. Про науково–технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993
року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.
12. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня
1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 65.
13. Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних
системах: Закон України від 05 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. – № 31. – ст. 287.
14. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010
року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.
Основна навчальна література
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15. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків: Тимченк
2010.-382 с.
16. 1Луни К. Oracle database 10g. Полный справочник. Том 1 / К. ни. —
СПб. : ИД "Питер", 2006. — 700 с.
17. Луни К. Oracle database 10g. Полный справочник. Том 2 / К. Луни.
СПб. : ИД "Питер", 2006. — 716 с.
18. 1МакДональд К. Oracle PL/SQL для профессионалов: практические
решения / К. МакДональд, Х. Кац, Б. Кристофер ; пер. в англ. — СПб. : ОО
"Диасофт ЮП", 2005. — 560 с.
19. Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion deling
Suite / С. В. Маклаков. — М. : Диалог-МИФИ, 2003. – 432 с.
20. Грюнвальд Р. Oracle. Справочник / Р. Грюнвальд, Д. Крейпс. —б. :
Символ-Плюс, 2005. — 976 с.
21. Дейт, К. Введение в системы баз данных, 7-е издание [Текст]: Пер. с
англ. / К. Дейт. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. — 1072с.: ил.
22. Коннолли, Т., Бегг, К. Базы данных. Проектирование, реализация и
сопровождение. Теория и практика. 3-е издание [Текст]: Пер. с англ./ Т.
Коннолли, К. Бегг — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. — 1440с. : ил.
23. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных:
Учебник для высших учебных заведений/Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. –
СПб.: КОРОНА принт, 2002. – 672с.
24. В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх Базы данных.
Интеллектуальная обработка информации. – М.: Нолидж, 2001.- 496с.
25. Праг К., Ирвин М., “Библия пользователя Access для Windows
2000”, К.:Диалектика, 2001 – 576с..
26. Алан Саймон Стратегические технологии БД. – М.: Финансы и
статистика, 1999. – 484 с.
27. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление. – М.:
Бином, 2000. – 704 с.
28. Дж. Ульман, Дж. Видом. Введение в системы баз данных. – М.:
Лори.- 2000. – 374 с.
29. Мещеряков Е.В., Хомоненко А.Д. Публикация баз данных в
Интернете. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 572 с.
Допоміжна
30. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. —
М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с. — ISBN 5-279-02276-4.
31. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернетуниверситет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний,
2007. — 484 с. — ISBN 978-5-94774-736-2.
32. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и
сопровождение. Теория и практика = Database Systems: A Practical Approach to
Design, Implementation, and Management. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2003. —
1436 с. — ISBN 0-201-70857-4.
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33. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных.
Полный курс = Database Systems: The Complete Book. — Вильямс, 2003. —
1088 с. — ISBN 5-8459-0384-X.
34. Date, C. J. Date on Database: Writings 2000–2006. — Apress, 2006. —
566 с. — ISBN 978-1-59059-746-0, 1-59059-746-X.
35. Date, C. J. Database in Depth. — O'Reilly, 2005. — 240 с. — ISBN 0596-10012-4.
36. Beynon-Davies P. (2004). Database Systems 3rd Edition. Palgrave,
Basingstoke, UK. ISBN 1-4039-1601-2
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання (питання, що виносяться на
залік)
1. Який нормативно-правовий акт містить визначення інформації в Україні?
2. В чому полягає різниця між такими поняттями, як інформація та дані?
3. Які існують форми представлення інформації?
4. Які існують властивості інформації?
5. Яка властивість інформації характеризує її достатність для розуміння і
прийняття рішень?
6. Яка властивість інформації визначає ступінь її близькості до реального
стану об'єкта, процесу, явища і т. ін.?
7. Яка властивість інформації характеризує її важливість для теперішнього
часу, злободенність, нагальність?
8. Які складові компоненти входять до поняття «інформаційна система»?
9. В чому полягає відмінність інформаційної системи від інформаційної
технології?
10. Які складові частини входять до поняття «банк даних»?
11. Як класифікують автоматизовані банки даних за архітектурою?
12. Як класифікують автоматизовані банки даних за призначенням?
13. В чому полягає відмінність автоматизованого банку даних від бази
даних?
14. Сформулюйте поняття системи баз даних.
15. Що включає система баз даних?
16. Які дані використовуються в базі даних?
17. Що відноситься до апаратного забезпечення системи бази даних?
18. Що відноситься до програмного забезпечення системи бази даних?
19. Назвіть групи користувачем системи баз даних?
20. Назвіть функції адміністратора бази даних?
21. Назвіть переваги застосування баз даних для зберігання інформації?
22. Назвіть існуючи рівні абстракції в СУБД.
23. Сформулюйте поняття зовнішнього представлення.
24. Сформулюйте поняття концептуального представлення.
25. Сформулюйте поняття внутрішнього представлення.
26. Назвіть основні функції СУБД.
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27. Дайте визначення експертної системи і бази знань.
28. Назвіть основні загальні характеристики дореляційних систем.
29. Дайте визначення ієрархічної структури даних.
30. Дайте визначення сітьової моделі організації даних.
31. Назвіть основні переваги дореляційних СУБД.
32. Назвіть основні недоліки дореляційних СУБД.
33. Назвіть основні переваги реляційного підходу до організації даних.
34. Назвіть основні недоліки реляційної організації даних.
35. Дайте визначення домену.
36. Дайте визначення потенційного ключа.
37. Дайте визначення нормальній формі.
38. Скільки нормальних форм визначено на даний час.
39. Охарактеризуйте процедуру нормалізації
40. Що представляє діаграма функціональних залежностей.
41. Дайте визначення першої нормальної форми. Назвіть її недоліки.
42. Дайте визначення другої нормальної форми. Назвіть її недоліки.
43. Дайте визначення третьої нормальної форми. Назвіть її недоліки.
44. Дайте визначення нормальної форми Бойса-Кодда.
45. Особливості операцій вставки (INSERT), видалення (DELETE).
модифікації (UPDATE) для кожної нормальної форми.
46. Дайте визначення четвертої нормальної форми.
47. Дайте визначення п’ятої нормальної форми.
48. Підсумкова схема процедури нормалізації.
49. Основні поняття методу сутність-зв'язок.
50. Дайте визначення діаграми ER-екземплярів і ER-типу. Наведіть
приклади.
51. Дайте визначення типів зв’язків
52. Назвіть основні етапи процесу проектування бази даних.
53. Основні принципи методології IDEF1.
54. Які етапи включає робота СУБД.
55. Наведіть схему взаємодії СУБД. Диспетчера файлів і диспетчера дисків.
56. Дайте визначення терміну кластерізація даних.
57. Дайте визначення індексованого файлу.
58. Назвіть переваги застосування індексів.
59. Наведіть приклад індексу, що запропонував Кнут.
60. Дайте визначення хешуванню
61. Наведіть переваги і недоліки хешування.
62. Для чого потрібно виконувати оптимізацію реляційних баз даних.
63. Наведіть приклад оптимізації реляційного вираження.
64. Опишіть першу стадію оптимізації.
65. Опишіть другу стадію оптимізації.
66. Опишіть третю стадію оптимізації.
67. Опишіть четверту стадію оптимізації.
68. Наведіть приклади перетворення виразів.
69. Дайте визначення відновлення системи.
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70. Назвіть принцип на якому будується відновлення.
71. Дайте визначення транзакції.
72. Назвіть основні властивості транзакції.
73. Які види порушень можуть виникнути в системі.
74. Наведіть приклади варіантів виконання п'яти транзакцій.
75. Дайте визначення блокуванню системи.
76. Як в SQL підтримується операції фіксації і відкату транзакції відповідно.
77. Назвіть основні принципи функціонування розподіленої бази даних.
78. Назвіть напрями в області СУБД наступного покоління.
79. Для якої моделі даних застосовується середовище СУБД MS Access?
80. Які виділяють в теорії баз даних моделі даних?
81. Що розуміється під поняттям «відношення» у реляційній базі даних?
82. Що розуміється під поняттям «домен» у реляційній базі даних?
83. Що розуміється під поняттям «кортеж» у реляційній базі даних?
84. Що розуміється під поняттям «атрибут» у реляційній базі даних?
85. Які існують види ключових полів в реляційній базі даних?
86. Що розуміється під таким принципом побудови реляційної бази даних як
посилальна цілісність?
87. Чи можуть в реляційній базі даних існувати два кортежі, які мають набір
даних, що повністю збігається?
88. Що розуміється під атомарністю атрибуту в реляційній базі даних?
89. Які існують аномалії ненормалізованого відношення?
90. Яким вимогам має відповідати відношення в 1 нормальній формі?
91. Яким вимогам має відповідати відношення в 2 нормальній формі?
92. Яким вимогам має відповідати відношення в 3 нормальній формі?
93. В якому випадку атрибут перебуває в повній функціональній залежності
від ключового поля?
94. Що таке транзитивна залежність у відношенні?
95. З якою метою встановлюються зв’язки між таблицями в реляційній базі
даних?
96. Які існують типи зв’язків між таблицями в реляційній базі даних?
97. Створення схеми даних у СУБД MS Access. Порядок визначення зв'язків
між полями таблиць.
98. Порядок конструювання запитів на вибірку в СУБД MS Access.
Застосування параметрів у запиті.
99. Порядок конструювання запитів у СУБД MS Access на каскадне
видалення записів. Застосування параметрів у запиті.
100. Порядок конструювання запитів на створення таблиці в СУБД MS
Access.
101. Порядок конструювання запитів у СУБД MS Access з полями, що
обчислюються. Застосування параметрів у запиті.
102. Конструювання форм у СУБД MS Access для завантаження й
перегляду таблиць. Способи створення форм і їх коротка характеристика.
103. Назвіть основні фази та етапи життєвого циклу системи баз даних.
104. Які вимоги висуваються до методології проектування баз даних?
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105. Які основні результати дає етап концептуального моделювання?
106.
Назвіть основні результати етапів логічного та фізичного
проектування бази даних.
107. Опишіть кроки перетворення ER-моделі на реляційну базу даних.
108. Надайте визначення цілісності даних.
109. Що називається обмеженням цілісності?
110. Наведіть класифікацію обмежень цілісності.
111. Надайте визначення декларативним обмеженням цілісності.
112. Надайте визначення процедурним обмеженням цілісності.
113. Чим забезпечується цілісність атрибутів у реляційній СУБД.
114. Надайте визначення динамічним обмеженням цілісності.
115. Чим задаються ситуаційно-орієнтовані обмеження цілісності.
116. За допомогою яких засобів підтримується безпека даних?
117. Наведіть комп’ютерні засоби захисту даних.
118. Наведіть некомп’ютерні засоби захисту даних.
119. Що таке однорідні й неоднорідні розподілені бази даних?
120. Чи відрізняється логічна архітектура розподілених баз даних
архітектурі ANSI/SPARC?
121. Що таке розподіленість, неоднорідність й атомарність баз даних?
122. Які механізми розподіленого зберігання даних ви знаєте?
123. Які різновиди фрагментації баз даних ви знаєте?
124. Що таке реплікація? Які існують механізми й моделі реплікації?
125. Опишіть методи розподілу даних.
126. Опишіть методи розпаралелювання операцій реляційної алгебри.
127. Що таке екстенційна та інтенсійна бази даних?
128. Назвіть характерні риси систем баз даних, що притаманні й
технології XML.
129. Які функції СУБД не підтримує технологія XML?
130. Назвіть три основні різновиди баз даних на основі XML?
131. Які є різновиди БД із вбудованою підтримкою XML?
132. Опишіть загальну схему доступу до баз даних через Інтернет?
133. Перелічіть основні складові об'єктно-орієнтованої моделі даних?
134. Назвіть основні положення об’єктної моделі даних ODMG?
135. Що таке "колекція"? Які є вбудовані типи колекцій?
136. Що таке "структура"? Які стандартні операції означені для
структури?
137. Що таке "клас"? Які є характеристики класу?
138. Які є підходи до реалізації об'єктно-орієнтованих СУБД?
139. Що перетворює дані на знання?
140. На яких постулатах базуються традиційні бази даних та ормаційні
системи?
141. Опишіть формально-логічну модель зображення знань?
142. Як зображуються знання в семантичній мережі?

