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

3

Database Systems
WIEiK INFOR_W_INZ_KOMP oIS PS1 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
5

Semestry

2

Systemy baz danych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

5

30

0

0

15

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie problematyki optymalizacji baz danych i serwerów baz danych.
Cel 2 Zrozumienie roli programowania serwera baz danych w rozszerzaniu jego funkcjonalności.
Cel 3 Poznanie tematyki administrowania zaawansowanymi serwerami baz danych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Uzyskanie umiejętności wykonywania czynności optymalizujących bazy danych oraz serwery baz danych.
Cel 5 Nabycie umiejętności programowania serwera baz danych z wykorzystaniem dedykowanego języka programowania.
Cel 6 Doskonalenie umięjetnosci 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, specyfiki i problemów zaawansowanych serwerów baz danych oraz kluczowych zagadnień związanych z ich administracja, programowaniem i optymalizacja.
EK2 Umiejętności Optymalizacja baz danych (ich struktury oraz instancji) i serwerów baz danych.
EK3 Umiejętności Programowanie w środowisku bazy danych w celu zwiększenia funkcjonalności bazy danych,
serwera baz danych oraz optymalizacji procesów realizowanych w srodowisku bazodanowym.
EK4 Kompetencje społeczne Zespołowe rozwiązywanie problemów zarządzania danymi.

6

Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Realizacja, w środowisku Oracle, praktycznego rozwiązanie prezentującej
zastosowanie bazy danych oraz serwera baz danych w obsłudze określonej
aplikacji. Konfiguracja serwera, utworzenie projektu bazy danych i jej
implementacji. Oprogramowanie bazy danych w języku PL/SQL.

12

P2

Ocena projektów.

2

P3

Podsumowanie zajęć projektowych. Wnioski końcowe.

1

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Optymalizacja zapytań SQL w środowisku serwera Oracle. Plany wykonania ich
interpretacja i metody wpływania na ich zmianę.
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Liczba
godzin
4
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Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K2

Implementacja indeksów i ich wpływ na optymalizacje poleceń języka SQL:
zapytań oraz operacji DML. Strojenie zapytań na pojedynczych tabelach i ich
złączeniach oraz w przypadku podzapytań.

4

K3

Programowanie w języku PL/SQL. Tworzenie procedur, funkcji, pakietów
i wyzwalaczy. Programowanie dynamiczne z wykorzystaniem dynamicznego SQL.

4

K4

Kolokwium zaliczeniowe, podsumowanie.

3

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Przedstawienie tematyki przedmiotu. Zdefiniowanie podstawowych pojec.
Zaprezentowanie kluczowych wyzwań współczesnych baz danych i serwerów baz
danych.

2

W2

Wprowadzenie do tematyki optymalizacji baz danych kluczowe wyzwania
i problemy. Omówienie podstawowych aspektów strojenia obiektów bazy danych
i operacji na tych obiektach.

2

W3

Indeksy i ich rola w optymalizacji. Rodzaje indeksów (b*-drzewo, bitmapowe), ich
warianty oraz rola i sposób użycia.

4

W4

Przetwarzanie zapytań oraz poleceń DML przez serwer baz danych. Budowanie
planów wykonania, ich odczytywanie i analiza. Metody wpływania na plany
wykonania. Przykłady w środowisku Oracle.

4

W5

Statystyki i ich rola w procesie automatycznej optymalizacji zapytań.
Optymalizator i jego tryby pracy. Cele optymalizacji dla optymalizatora. Metody
zarządzania optymalizatorem.

2

W6

Optymalizacja instancji baz danych. Rola obszarów buforowania. Buforowanie
danych surowych, metadanych, statystyk, planów wykonania oraz wyników
zapytań. Zarządzanie danymi buforowanymi: ręczne i automatyczne. Przykłady
w środowisku Oracle.

2

W7

Zaawansowane techniki optymalizacji ręcznej i automatycznej. Narzędzia doradcze
i metody ich wykorzystania w procesie strojenia poleceń SQL, obiektów bazy oraz
instancji bazy danych. Przykłady narzędzi doradczych: pakiet Oracle Tuning Pack.

2

W8

Podstawy programowania baz i serwerów baz danych z wykorzystaniem języka
wbudowanego w środowisko serwera, na przykładzie języka PL/SQL w serwerze
Oracle. Omówienie kluczowych problemów programowania tego rodzaju środowisk.

2

W9

Zaawansowane struktury programistyczne w programowaniu serwera baz danych
na przykładzie języka PL/SQL w środowisku Oracle. Tworzenie procedur, funkcji,
pakietów, wyzwalaczy. Obsługa wyjątków występujących podczas pracy aplikacji
i serwera.

2
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Wykłady
Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W10

Dynamiczne programowanie bazy danych na przykładzie języka PL/SQL jego rola,
cele i zalety. Przykłady wykorzystania.

2

W11

Omówienie podstaw administrowania baza danych: jej użytkownikami,
strukturami składowania danych oraz strukturami pomocniczymi
i optymalizacyjnymi. Użytkownicy, uprawnienia, role, schematy. Omówienie na
przykładzie serwera Oracle.

2

W12

Zarządzanie serwerem baz danych i jego zasobami. Struktury fizyczne: pliki
danych, pliki metadanych, dzienniki powtórzeń, pliki z danymi wycofania.
Omówienie na przykładzie serwera Oracle: architektura Automatic Storage
Management.

2

W13

Zarzadzanie instancjami baz danych. Konfiguracja serwera pojedynczego oraz
klastra. Organizacja instancji na przykładzie systemu Oracle (Real Application
Cluster). Struktury pamieci, ich podział organizacja i współpraca. Obszary
współdzielone i prywatne. Buforowanie danych i organizacja buforów. Omówienie
architektur Single-tenant i Multi-tenant i ich roli w organizacji zaawansowanych
systemów baz danych.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Konsultacje
N6 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

godziny kontaktowe

4

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

16

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

130

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Kartkówki
F3 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Srednia wazona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak zrozumienia podstawowych celów, zalet, specyfiki i problemów
zaawansowanych serwerów baz danych oraz kluczowych zagadnień związanych
z ich administracją, programowaniem i optymalizacją.

Na ocenę 3.0

Zrozumienie podstawowych celów, zalety, specyfiki i problemów zaawansowanych
serwerów baz danych oraz kluczowych zagadnień związanych z ich administracją,
programowaniem i optymalizacją.

Strona 5/8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 4.0

Zrozumienie celów, zalety, specyfiki i problemów zaawansowanych serwerów baz
danych oraz kluczowych zagadnień związanych z ich administracją,
programowaniem i optymalizacją.

Na ocenę 5.0

Zrozumienie celów, zalety, specyfiki i problemów zaawansowanych serwerów baz
danych oraz kluczowych zagadnień związanych z ich administracją,
programowaniem i optymalizacją. Umiejętność odniesienia posiadanej wiedzę do
różnych praktycznych przypadków.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności optymalizacji baz danych w zakresie podstawowych elementów
jej struktury.

Na ocenę 3.0

Optymalizacja baz danych w zakresie podstawowych elementów jej struktury.

Na ocenę 4.0

Optymalizacja baz danych w zakresie elementów jej struktury oraz instancji bazy
danych.

Na ocenę 5.0

Optymalizacja baz danych w zakresie elementów jej struktury, instancji bazy
danych oraz serwera baz danych. Umiejętność rozwiązywania złożonych
problemów wydajnościowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności zaprogramowania w środowisku bazy danych podstawowych
struktur programistycznych (procedur, funkcji).

Na ocenę 3.0

Umiejętność zaprogramowania w środowisku bazy danych podstawowych
struktur programistycznych (procedur, funkcji).

Na ocenę 4.0

Umiejętność zaprogramowania w środowisku bazy danych podstawowych
i złożonych struktur programistycznych (procedur, funkcji, pakietów,
wyzwalaczy).

Na ocenę 5.0

Umiejętność zaprogramowania w środowisku bazy danych podstawowych
i złożonych struktur programistycznych (procedur, funkcji, pakietów,
wyzwalaczy) oraz programowania dynamicznego z wykorzystaniem dynamicznego
języka SQL.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów optymalizacji,
programowania w bazie danych i jej administrowania.

Na ocenę 3.0

Bardzo słabe umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów optymalizacji,
programowania w bazie danych i jej administrowania.

Na ocenę 4.0

Średnie umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów optymalizacji,
programowania w bazie danych i jej administrowania.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobre umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów optymalizacji,
programowania w bazie danych i jej administrowania.
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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_W18

Cel 1 Cel 2
Cel 3

P3 W1 W2 W6

N1 N2

F1 P1

EK2

K_U02 K_U03
K_U18

Cel 4

P1 P2 P3 K1 K2
W2 W3 W4 W5
W6 W7

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK3

K_U02 K_U03
K_U18

Cel 5

P1 P2 P3 W8
W9 W10 W11
W12 W13

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK4

K_U02 K_U03
K_U04 K_K02
K_K03

Cel 6

P1 P2 P3 K1 K2
K3 K4

N3 N4 N5 N6

F1 F2 F3 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom — Implementacja systemów baz danych, Warszawa, 2002,
WNT
[2 ] C.J. Date — Wprowadzenie do systemów baz danych, Warszawa, 2000, WNT
[3 ] Jason Price — Oracle Database 12c i SQL, Warszawa, 2015, Helion
[4 ] Kevin Loney — Oracle Database 11g, Warszawa, 2010, Helion

Literatura uzupełniająca
[1 ] Richard Earp, Sikha Bagui — Advanced SQL Functions In Oracle 10G, New York, 2006, Jones & Bartlett
Learning
[2 ] R. Wrembel, B. Bebel — Oracle - Projektowanie rozproszonych baz danych, Poznan, 2003, Helion
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Krzysztof Czajkowski (kontakt: kc@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk (kontakt: stelenyk@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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