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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Technologie obiektowe

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

6.00
5

Semestry

2

3

WIEiK INFOR_W_INZ_KOMP oIN PS6 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

5

25

0

0

20

20

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami i narzędziami obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania. Zakres materiału zawiera analizę i projektowanie systemów oraz ich implementacji,
charakterystykę obiektowego podejścia do wytwarzania oprogramowania oraz wstępny opis języka SysML.

Kod archiwizacji:
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymagana jest podstawowa wiedza z podejścia obiektowego, zwłaszcza w zakresie obiektowych języków programowania. Wymagana jest również podstawowa znajomość problematyki metodyk strukturalnych i relacyjnego
modelu danych oraz ogólna orientacja w dziedzinie inżynierii programowania.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student definiuje, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady obiektowego podejścia do tworzenia obiektowego oprogramowania. Potrafi scharakteryzować i zaprojektować diagram klas. Student definiuje
różnice pomiędzy bazami relacyjnymi i obiektowymi.
EK2 Umiejętności Student potrafi wykorzystać w praktyce technologie wspierające konstrukcję oprogramowania.
Student potrafi samodzielnie zaprojektować i zaimplementować aplikację w wybranej technologii obiektowej.
EK3 Wiedza Student ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w wybranych dziedzinach informatyki.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi pracować w zespole projektowym.
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Treści programowe
Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Laboratorium wprowadzające do tematyki. Użyteczność diagramów UML
w projektowaniu systemów obiektowych.

4

K2

Faza wstępna realizacji projektu z wykorzystaniem SysML. Wykorzystanie do
specyfikacji, analizy, projektowania, weryfikacji i walidacji systemów

8

K3

Faza projektowania koncepcyjnego wraz z projektowaniem i implementacja
obiektowej bazy danych.

4

K4

Inżynieria wstecz a Inżynieria do przodu.

4

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wykład wprowadzający do tematyki przedmiotu. Zapoznanie i omówienie
paradygmatów techniki obiektowej. Modelowanie obiektowe z wykorzystaniem
różnych metodologii (np. GRAPPLE). UML jako standard modelowania
obiektowego. Modelowanie struktury z wykorzystaniem diagramu klas.

5

W2

Moduł wprowadzający do SysML- język modelowania dla aplikacji inżynierii
systemów. Podstawowe elementy. Wykorzystanie do specyfikacji, analizy,
projektowania, weryfikacji i walidacji systemów.

8

Strona 2/6

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4

Moduł obiektowych baz danych: Obiektowo-relacyjne bazy danych, Obiektowe
podejście w zakresie rozszerzenia relacyjnych struktur danych, Obiektowe
rozszerzenia języków zapytań i modyfikacji danych. Omówienie wybranych
obiektowych baz danych np. MongoDB, db4o.

6

W5

Moduł Język C#: Język C Sharp wprowadzenie i podstawe pojęcia; wyjatki,
delegaty i zdarzenia.

4

W6

Moduł technologii rozprosoznych: Technologie obiektowe rozproszone: COBRA,
RMI, COM, DCOM

2

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Wykonanie aplikacji przy użyciu wybranej technologii obiektowej. Omówienie
załozeń i zagadnień związanych z realizacją projektu. Przydział zadań w zespołach
projektowych.

4

P2

Indywidualna funkcjonalność systemu, wykonanie diagramu przypadków użycia.

4

P3

Indywidualny projekt diagramu klas oraz projekt bazy danych. Uzgodnienie
interfejsów w zespole.

4

P4

Pierwszy etap implementacji klas. Kontrola postepu prac.

4

P5

Drugi etap implementacji klas. Testowanie klas.

2

P6

Integracja klas i testowanie projektu. Prezentacja wykonanego projektu połączona
z dyskusją.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady, Prezentacje multimedialne
N2 Praca w grupach
N3 Konsultacje
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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

65

Konsultacje przedmiotowe

40

Egzaminy i zaliczenia w sesji

12

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

20

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

144

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
F2 Odpowiedź ustna
F3 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Znajomość podstawowych pojęć dotyczących: programowania obiektowego,
obiektowych baz danych

Na ocenę 5.0

Znajomość i rozumienie technologii obiektowych rozproszonych (COBRA, RMI,
COM,DCOM)
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności tworzenia podstawowych elementów programowania
obiektowego.
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Na ocenę 3.0

Umiejętność tworzenia podstawowych elementów w technologii obiektowej,
wyjątków w C#

Na ocenę 5.0

Umiejętność wykorzystania i tworzenia aplikacji w C Sharp dla ASP net
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych działów informatyki.

Na ocenę 3.0

Znajomości podstawowych wiadomości o aktualnym stanie wybranych działów
informatyki, takich jak: zastosowanie języka Java, technologie obiektowe.

Na ocenę 4.5

i.

Na ocenę 5.0

Zna zasady działania najnowszych technologii obiektowych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student potrafi nie pracować w zespole projektowym.

Na ocenę 3.0

Student potrafi pracować w zespole projektowym.

Na ocenę 5.0

Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi również pełnić rolę
menedżera grupy.
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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

Cel 1

W1 P1 P2 P3

N1 N3

F2 P1

EK2

Cel 1

W5 W6 P3 P4
P5 P6

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1

P4 P5 P6

N1 N2 N3

F2 P1

EK4

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6

N3

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] B.Meyer — Programowanie zorientowane obiektowo, Gliwice, 2005, Helion
[2 ] K. Subieta — Słownik terminów z zakresu obiektowości, Warszawa, 1999, Akademicka Oficyna Wydawnicza
PLJ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Anna Suchenia (kontakt: asuchenia@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Anna Suchenia (kontakt: asuchenia@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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