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ВСТУП 

 

Сучасні інформаційні технології досягли такого розвитку, що майже не 

залишилося сфер людського життя, не охоплених всесвітньою мережею 

Internet. Сучасний фахівець в галузі комп’ютерних наук повинен вміти не 

тільки користуватись мережею Internet, як засобом комунікації, але й 

створювати власні гіпермедійні сховища розподілених даних. У рамках курсу 

«Розподілені бази даних» розглядається широкий спектр протоколів, 

стандартів, технологій і мов запитів, що мають безпосереднє відношення до 

розробки розподілених баз даних та знань. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Розподілені бази 

даних» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформаційні 

управляючі системи та технології». 

Дисципліна «Розподілені бази даних» вивчається у десятому семестрі 

п’ятого курсу навчання. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи  розробки розподілених баз даних та знань  при створенні цілісних веб-

додатків. Розглядаються загальні принципи роботи клієнтського, серверного та 

проміжного програмного забезпечення  розподілених баз даних. Які 

використовуються для створення та роботи веб-додатків в розподіленому 

середовищі Internet. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна «Розподілені бази даних» базується на вивченні дисципліни 

«Організація баз даних та знань».  

Дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Web-Mining, пошук та 

добування інформації в Internet», «Web- сервіси та технології ASP.NET MVC». 
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Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи розподілених баз даних та знань. 

2. Засоби обробки розподілених даних та знань на основі SPARQL. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Розподілені бази даних»  є отримання 

глибоких та систематичних знань, навиків та умінь застосування проміжного 

програмного забезпечення для проектування розподілених баз даних та знань і 

програмування прикладних систем обробки даних. 

1.2. Задачею дисципліни «Розподілені бази даних» є отримання 

студентами теоретичних основ класичної та сучасної теорії  розподілених баз 

даних та знань, а також важливі практичні аспекти створення розподілених баз 

даних та знань. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 типи моделей розподілених даних, особливості їх організації, переваги і 

недоліки; 

 етапи проектування розподілених баз даних та знань; 

 типову організацію та основні компоненти графової бази даних; 

 призначення і основні функції графової бази даних; 

 спеціалізовані мови запитів для управління та маніпулювання даними в 

графових базах даних та мови створення систем обробки розподілених даних; 

  принципи роботи систем клієнт-сервер, проміжного ПЗ серверів 

графових баз даних; 

 організацію графової бази даних та роботу з даними на сервері 

OpenLink Virtuoso; 

 технології ODBC та ADO.NET для забезпечення доступу до зовнішніх 

даних при розробці прикладних програмних розподілених  систем; 
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 сучасні перспективні напрями досліджень і розробок в області 

технології розподілених баз даних та знань; 

уміти: 

 виконувати постановку задачі для конкретної предметної області з 

використанням сучасного проміжного програмного забезпечення розподілених 

баз даних та знань і відповідної моделі даних для програмування системи 

обробки даних та знань; 

 здійснювати створення розподіленої бази даних, пошук та 

маніпулювання даними за допомогою мови запитів SPARQL; 

 створювати прикладні системи обробки даних, використовуючи 

проміжне забезпечення OpenLink Virtuoso; 

 забезпечити надійність систем зберігання і обробки розподілених 

даних. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основи розподілених баз даних та знань 

Тема 1. Введення до розподілених баз даних та знань. 

Тема 2. Архітектури об’єктно-реляційних типових рішень розподіленої 

бази. 

Тема 3. Технології підключення та керування розподіленими базами 

даних. 

Тема 4. Мова процедур Virtuoso/PL. 

Тема 5. Технологія зв’язаних даних. 

Тема 6. Типові рішення розподіленої обробки розподілених даних  на 

основі зв’язаних даних. 
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Змістовий модуль 2 Засоби обробки розподілених даних та знань на 

основі SPARQL 

Тема 7. Фреймворк RDF та технології доступу до розподілених баз даних 

та знань. 

Тема 8. Застосування технології доступу до розподілених БД на основі 

SPARQL протоколу. 

Тема 9. Мова запитів SPARQL. 

Тема 10. Мова запитів SPARQL Update. 

Тема 11. Управління паралельними завданнями в розподілених БД. 

Тема 12. Технології захисту даних в розподілених БД. Безпека в RDF 

графах. 

Тема 13. Інтерфейси користувача для доступу до SPARQL точок доступу. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних та лекційних заняттях, виконання лабораторних робіт, 

проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії та 

практики. 
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http://www.w3.org/Submission/2004/SUBM–OWL–S–20041122/

