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Перелік допоміжних матеріалів: матеріали ЕНК «Захист баз та сховищ 

даних» 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит 

1. Поняття бази даних, сховища даних, системи баз даних. 

2. Характеристика та класифікація OLТP – систем, OLAP – систем.   

3. Поняття системи управління базами даних. Класифікація СУБД 

4. Поняття моделі даних. Характеристика основних типів моделей даних.  

5. Основні поняття реляційної моделі даних: відношення, атрибут, кортеж, 

домен, таблиця, первинний ключ (простий, складний), зовнішній ключ. 

6. Трьохрівнева архітектура ANSI-SPARC. Концептуальне, логічне та фізичне 

проектування баз даних. ER-моделі.  

7. Функціональні залежності між атрибутами відношень. Нормалізація 

відношень. 

8. Поняття транзакції. Вимоги ACID до транзакційної системи: атомарність 

(atomicity), узгодженість (consistency), ізольованість (isolation), надійність 

(durability). 

9. Загальна характеристика мови SQL.  

10. Різновиди мови SQL: інтерактивна, вбудована, статична, динамічна мова.  

11.  Мова визначення даних (data definition language, DDL), Головні оператори. 

12. Мова управління даними (data control language, DCL) Головні оператори. 

13. Мова маніпулювання даними (data manipulation language, DML). Головні 

оператори. 

14. Характеристика головних служб СУБД MS SQL Server 

15. Характеристика системних баз даних СУБД MS SQL Server 



16. Оцінка вразливостей БД та класифікація даних. 

17. Загальна характеристика основних об’єктів бази даних: схема, таблиця, 

індекс, представлення, збережена процедура, тригер. 

18. Забезпечення цілісності даних: цілісність сутностей, посилань, доменна 

цілісність. Оператори створення таблиці та вилучення таблиці мови SQL. 

19. Обмеження доступу до даних. Характеристика оператору  створення 

представлень (віртуальних таблиць) мови SQL.  

20. Використання збережених процедур та тригерів для управління доступом. 

Системні функції та процедури. 

21. Управління доступом к серверу. Створення облікових записів користувачів. 

Режими аутентифікації. Визначення прав та повноважень користувачів. 

Управління ролями сервера. 

22. Управління доступом до бази даних. Управління користувачами БД.  

23. Системні та об’єктні повноваження. Управління доступом до об’єктів БД. 

Відображення та приховування об’єктів бази даних.  

24. Аудит дій користувачів. Аудит доступу до сервера. Підсистема аудиту 

(специфікації аудиту сервера та бази даних). 

25. Шифрування баз даних. Шифрування In-Transit при передачі даних та At-

Rest при збереження даних (прозоре шифрування - TDE). 

26. Шифрування конфіденційних даних за допомогою Always Encryption. 

27. Маскування конфіденційних даних. 

28. Захист від збоїв апаратури. Резервне копіювання та відновлення БД. Засоби 

резервного копіювання. Повне резервне копіювання. Вибіркове резервне 

копіювання. Резервне копіювання журналу транзакцій.  

29. Вимоги до систем відновлення даних в СУБД. Методи відновлення баз 

даних після збоїв. Засоби відновлення баз даних в СУБД: програми ведення 

системного журналу, програми архівації, програми відновлення, програми 

відкату, програми запису контрольних точок і повторного виконання. 

30. Загальна характеристика сховищ даних (Data Warehouse).  

31. Типи сховищ даних – системи MOLAP (Multidimensional), ROLAP 

(Relational), HOLAP (Hybrid ). Характеристика багатовимірної моделі даних.  

32. Програмні засоби сховища даних: засоби інтеграції неоднорідних баз даних, 

засоби управління даними сховища, засоби аналізу даних (Data Mining), 

засоби візуалізації результатів обробки. Створення вітрин даних (Data Mart). 

33. Засоби захисту сховищ даних (DataWarehouse). 

34. Загальна характеристика NoSQL систем управління даними. 

35. BASE вимоги до NoSQL систем: базова доступність (basic availability), 

гнучкий стан (soft state), узгодженість в кінцевому стані (eventual 

consistency). 

36. CAP Властивості NoSQL систем - Consistency (Узгодженість, Цілісність), 

Availability (Доступність) і Partition tolerance (Стійкість до поділу). 

37. Стратегії масштабування розподілених систем. Реплікація (replication) та 

шардінг (sharding). 

38. Класифікація NoSQL систем управління даними за моделями даних.  



39. Використання документно-орієнтованої СУБД MongoDB. JSON та BSON 

формати збереження даних. Колекції та документи. GRUD операції. 

40. Засоби захисту NoSQL систем управління даними. 

41. Загальна характеристика NewSQL систем управління даними. 

42. Засоби захисту NewSQL систем управління даними. 

43. Засоби захисту хмарних систем управління даними. 

44. Захист озер даних (DataLakes). 

45. Захист сховищ даних з використанням моделі розподіленої кластерної 

обробки даних MapReduce екосистеми Hadoop.  

 

 

Екзаменатор Спасітєлєва С.О. 

 


