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Dalyko pavadinimas anglų kalba
DATABASES
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Dalyko kursas supažindina su pagrindinėmis duomenų bazių sistemų (DBS) sąvokomis ir joms keliamais
reikalavimais, projektavimo etapais, konceptualiais modeliais, klasikiniais duomenų organizavimo
modeliais, reliaciniu duomenų modeliu, reliacinės algebros pagrindais, duomenų bazių normalizacija,
užklausų kalbos SQL pagrindais ir jos taikymu duomenų bazėse, duomenų bazių valdymo sistemų vertinimo
kriterijais ir jų vystymosi tendencijomis.
Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
Course examines general concepts and requirements of database systems, levels of data representation,
stages of design, conceptual modeling, classical data models, relational model, fundamentals of relational
algebra, relational normal forms, fundamentals of SQL query language and its application in databases,
assessment criterions of databases‘ management systems and their development trends.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Programavimo pagrindai.
Dalyko tikslas
Pateikti bazines žinias apie duomenų bazių sistemas ir suformuoti praktinius įgūdžius, projektuojant ir
realizuojant duomenų bazes.
Dalyko turinys
Nr.
Turinys (temos)
1.
Pagrindinės duomenų bazių sistemų sąvokos.
2.
Reikalavimai duomenų bazių valdymo sistemoms ir duomenų bazių efektyvumo kriterijai.
3.
Duomenų atvaizdavimo lygiai.
4.
Konceptualaus modeliavimo metodai.
5.
Klasikiniai duomenų organizavimo modeliai.
6.
Reliacinis duomenų modelis.
7.
Reliacinės algebros pagrindai.
8.
Reliaciniai skaičiavimai.
9.
Duomenų bazių normalizacija.
10.
Duomenų išrinkimo metodai, jų taikymas duomenų bazių sistemose.
11.
Užklausų kalbos SQL pagrindai.
12.
Duomenų vientisumo reikalavimai, apibrėžiami SQL kalba.
13.
SQL sakiniai taikomosiose programose, jų vykdymo etapai.
14.
Duomenų bazių valdymo sistemų apžvalga ir vystymosi tendencijos.
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.)
Paskaitos (P)
45 val.
Laboratoriniai darbai (L)
30 val.
Savarankiškas darbas
85 val.
Iš viso 160 val.
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris
Kolokviumas - 17 %, laboratoriniai darbai - 33 %., egzaminas - 50 %. galutinio pažymio.
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