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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Advanced Databases
WIEiK INFOR_W_INZ_KOMP oIS PS18 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

5.00
7

Semestry

2

Zaawansowane bazy danych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

7

30

0

0

15

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie tematyki zaawansowanego składowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji w złożonych systemach baz danych, hurtowniach danych oraz bazach danych o strukturze nierelacyjnej.
Cel 2 Nabycie umiejętności projektowania i implementacji zaawansowanych rozwiązań baz danych oraz procesów
ETL.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Nabycie umiejętności optymalizacji zaawansowanych rozwiązań baz danych oraz procesów ETL.
Cel 4 Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość relacyjnych baz danych.
2 Umiejętność zastosowania języka SQL do przetwarzania i wyszukiwania danych.
3 Umiejętność programowania proceduralnego.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zrozumienie celów, zalet i ograniczeń hurtowni danych, baz danych o strukturze nierelacyjnej, baz
z danymi rozmytymi i multimedialnymi.
EK2 Umiejętności Projektowanie i implementowanie baz danych o złożonej strukturze i zaawansowanych interfejsach dostępu oraz programowanie procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.
EK3 Umiejętności Optymalizacja baz danych o złożonej strukturze oraz procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.
EK4 Kompetencje społeczne Zespołowe rozwiązywanie problemów zarządzania danymi.

6

Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Realizacja praktycznej bazy i aplikacji prezentującej zastosowania jednego
z wybranych zagadnień: hurtowni danych, bazy w pamięci operacyjnej, bazy typu
NoSQL, relacyjnej bazy danych, bazy multimedialnej.

24

P2

Ocena projektów.

4

P3

Podsumowanie zajęć projektowych. Wnioski końcowe.

2

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Przedstawienie tematyki przedmiotu. Zdefiniowanie podstawowych pojęć.
Zaprezentowanie kluczowych wyzwań współczesnych zaawansowanych środowisk
składowania i przetwarzania danych.

2

W2

Wprowadzenie do hurtowni danych. Podstawowe pojęcia. Budowa struktur
ROLAP i MOLAP. Przykłady w środowisku serwera Oracle.
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Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W3

Zasilanie hurtowni danych- procesy ETL. Charakterystyka, możliwe implementacje
przykłady w środowisku serwera Oracle. Narzędzia do implementacji hurtowni
i procesów ETL na przykładzie Oracle Warehouse Builder.

4

W4

Optymalizacja hurtowni danych. Składowanie danych i ich partycjonowanie.
Struktury pomocnicze w hurtowni i ich wpływ na jej działanie: widoki
zmaterializowane, indeksy bitmapowe.

6

W5

Bazy typu NoSQL. Charakterystyka. Różnice w stosunku do podejścia relacyjnego.
Zastosowanie w środowisku Big Data. Przykładowa baza NoSQL Oracle NoSQL
Database i jej integracja z relacyjnym serwerem Oracle oraz Hadoop.

4

W6

Bazy danych w pamięci operacyjnej. Charakterystyka. Wady i zalety rozwiązania.
Przykłady w oparciu o Oracle TimesTen In-Memory Database. Integracja
z klasycznym serwerem poprzez TimesTen Application-Tier Database Cache.

4

W7

Logika rozmyta w bazach danych. Definiowanie zmiennych lingwistycznych,
wartości lingwistycznych, przestrzeni lingwistycznych i numerycznych zmiennej,
funkcji przynależności w bazach danych. Operacje logiczne. Relacje rozmyte.
Operacje na relacjach rozmytych. Rozmyty relacyjny model danych.

2

W8

Wykorzystanie języka zapytań rozmytych do formułowania elastycznych kwerend
na przykładzie języka SQLf. Filtracja danych, łączenie relacji, agregacje, operacje
trójmnogościowe. Wykorzystanie języka proceduralnego PL/SQL w bazie Oracle
do formułowania zapytań elastycznych. Różne metody i przykłady implementacji
transformacji zapytań zwykłych do zapytań nieprecyzyjnych. Wykorzystanie
dynamicznego języka SQL.

1

W9

Multimedialne bazy danych. Składowanie i przetwarzanie danych nietekstowych.
Przykłady rozwiązań w tym zakresie. Problem wyszukiwania danych graficznych
w bazach danych. Inne typy danych: dźwięk i video.

1

Laboratoria komputerowe

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Projektowanie i implementowanie schematu hurtowni danych. Projektowanie
i implementowanie struktur pomocniczych i optymalizujących działanie hurtowni.

6

K2

Implementacja procesów ETL zasilających hurtownie danych.

6

K3

Kolokwium zaliczeniowe, podsumowanie.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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N2 Dyskusja
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
N4 Ćwiczenia projektowe
N5 Konsultacje
N6 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

75

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

godziny kontaktowe

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

154

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Kartkówki
F3 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nieznajomość podstawowych problemów w zakresie celów, zalet i ograniczeń
hurtowni danych, baz danych o strukturze nierelacyjnej, baz z danymi rozmytymi
i multimedialnymi.

Na ocenę 3.0

Umiejętność określenia, w elementarnym zakresie, celów, zalet i ograniczeń
hurtowni danych oraz krótkiego scharakteryzowania podstawowych problemów
baz danych o strukturze nierelacyjnej, baz z danymi rozmytymi
i multimedialnymi.

Na ocenę 3.5

Umiejętność zdefiniowania celów, zalet i ograniczeń hurtowni danych oraz
krótkiego scharakteryzowania podstawowych problemów baz danych o strukturze
nierelacyjnej, baz z danymi rozmytymi i multimedialnymi.

Na ocenę 4.0

Umiejętność zdefiniowania celów, zalet i ograniczeń hurtowni danych oraz
scharakteryzowania podstawowych problemów baz danych o strukturze
nierelacyjnej, baz z danymi rozmytymi i multimedialnymi.

Na ocenę 4.5

Umiejętność zdefiniowania celów, zalet i ograniczeń hurtowni danych oraz
scharakteryzowania baz danych o strukturze nierelacyjnej, baz z danymi
rozmytymi i multimedialnymi.

Na ocenę 5.0

Umiejętność dokładnego zdefiniowania celów, zalet i ograniczeń hurtowni danych
oraz dokładnego scharakteryzowania baz danych o strukturze nierelacyjnej, baz
z danymi rozmytymi i multimedialnymi wraz z przykładami zastosowań.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności projektowania i implementowania baz danych o złożonej
strukturze i zaawansowanych interfejsach dostępu oraz programowania procesów
przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 3.0

Podstawowe umiejętności w zakresie projektowania i implementowania baz
danych o złożonej strukturze.

Na ocenę 3.5

Podstawowe umiejętności w zakresie projektowania i implementowania baz
danych o złożonej strukturze i zaawansowanych interfejsach dostępu.

Na ocenę 4.0

Podstawowe umiejętności w zakresie projektowania i implementowania baz
danych o złożonej strukturze i zaawansowanych interfejsach dostępu oraz
programowania procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 4.5

Umiejętność projektowania i implementowania baz danych o złożonej strukturze
i zaawansowanych interfejsach dostępu oraz programowania procesów
przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 5.0

Umiejętność projektowania i implementowania baz danych o złożonej strukturze
(w tym systemów nierelacyjnych) i zaawansowanych interfejsach dostępu oraz
programowania procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

Brak umiejętności optymalizacji baz danych o złożonej strukturze oraz procesów
przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 3.0

Podstawowe umiejętności w zakresie optymalizacji baz danych o złożonej
strukturze.

Na ocenę 3.5

Podstawowe umiejętności w zakresie optymalizacji baz danych o złożonej
strukturze oraz procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 4.0

Umiejętność w zakresie optymalizacji baz danych o złożonej strukturze oraz
podstawowe umiejętności w zakresie optymalizacji procesów przetwarzania
i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 4.5

Umiejętność w zakresie optymalizacji baz danych o złożonej strukturze oraz
procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.

Na ocenę 5.0

Umiejętność w zakresie optymalizacji baz danych o złożonej strukturze i hurtowni
danych oraz procesów przetwarzania i migracji danych pomiędzy systemami.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów zarządzania danymi.

Na ocenę 3.0

Bardzo słabe umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów zarządzania
danymi.

Na ocenę 3.5

Słabe umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów zarządzania danymi.

Na ocenę 4.0

Średnie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów zarządzania danymi.

Na ocenę 4.5

Dobre umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów zarządzania danymi.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobre umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów zarządzania
danymi.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W16 K_W22
K_W23

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 K1 K2

N1 N2 N3 N5

F1 F2 P1

EK2

K_U02 K_U03
K_U05 K_U18

Cel 2

P1 P2 P3 W3
W4 W5 W8 W9
K1 K2

N2 N3 N4 N5 N6

F2 F3
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

K_U02 K_U03
K_U05 K_U18

Cel 3

P1 P2 P3 W3
W4 W5 W8 W9
K1 K2

N2 N3 N4 N5 N6

F3 P1

EK4

K_U02 K_U03
K_U04 K_K02
K_K03

Cel 4

P1 P2 P3 K1 K2
K3

N3 N4 N5 N6

F1 F2 F3 P1
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Krzysztof Czajkowski (kontakt: kc@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof. PK Mieczysław Drabowski (kontakt: drabowski@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Krzysztof Czajkowski (kontakt: kc@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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