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OPISY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH W RAMACH
BLOKÓW OBIERALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA STUDIACH I STOPNIA

II.1. Blok obieralny 1: Sieci komputerowe
Opis przedmiotu
BUDOWA I ORGANIZACJA SIECI KOMPUTEROWYCH
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0641
Nazwa
przedmiotu Budowa i organizacja sieci komputerowych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Structure and organization of computer networks
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw.
Zakład SMPW, J.Balicki@mini.pw.edu.pl
Dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw.

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Sieci komputerowe

Status przedmiotu

Obieralny ograniczonego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

4

Minimalny numer semestru 4
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Podstawy programowania
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
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C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu projektowania, budowy,
organizacji i administrowania sieciami komputerowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem sprzętu, oprogramowania, protokołów i usług sieciowych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Zastosowania sieci komputerowych w społeczeństwie informacyjnym
i gospodarce opartej na wiedzy; Inteligentne domy, miasta, regiony, państwa i federacje państw (UE, USA);
2. Sieci komputerowe do wydajnej komunikacji w obliczeniach wysokiej
mocy; Superkomputery, gridy i chmury obliczeniowe;
3. Taksonomia sieci i sprzęt sieciowy; Sieci osobiste, lokalne, miejskie, rozległe i złożone; Internet Rzeczy;
4. Oprogramowanie sieciowe; Hierarchie protokołów, projektowanie
warstw, usługi połączeniowe i bezpołączeniowe, funkcje podstawowe usług
oraz związki usług z protokołami;
5. Modele referencyjne; Model odniesienia OSI; Model odniesienia TCP/IP;
6. Charakterystyka wybranych sieci; Internet; Bezprzewodowe sieci lokalne; Sieci komórkowe trzeciej, czwartej i piątej generacji; RFID i sieci sensorowe; Standaryzacja sieci; Standardy międzynarodowe i internetowe;
7. Warstwa fizyczna; Transmisja danych; Transmisja bezprzewodowa; Satelity telekomunikacyjne; Modulacja cyfrowa i multipleksacja; Publiczna komutowana sieć telefoniczna; Systemy telefonii mobilnej; Telewizja kablowa;
8. Warstwa łącza danych; Problemy projektowe; Usługi świadczone dla
warstwy sieciowej; Wykrywanie i korekcja błędów; Podstawowe protokoły
łącza danych; Protokoły z oknem przesuwnym; Protokoły SONET i ADSL;
9. Kontrola dostępu do nośnika; Problem przydzielania kanału; Protokoły
dostępu wielokrotnego; Ethernet;
10. Bezprzewodowe sieci lokalne; Szerokopasmowe łącza bezprzewodowe;
Bluetooth; Przełączanie w warstwie łącza danych; Wzmacniaki, koncentratory, mosty, przełączniki, routery i bramy; Wirtualne sieci LAN;
11. Warstwa sieciowa; Problemy projektowe warstwy sieciowej; Algorytmy
routingu; Algorytmy kontroli przeciążeń; Jakość obsługi; Sieci złożone;
Warstwa sieciowa w Internecie; Protokoły IPv4 i IPv6;
12. Warstwa transportowa; Usługa transportowa; Elementy protokołów
transportowych; Kontrola przeciążeń; Internetowe protokoły transportowe
– UDP; Internetowe protokoły transportowe – TCP; Wydajność sieci; Sieci
DTN niewrażliwe na opóźnienia;
13. Warstwa aplikacji; DNS - system nazw domen, serwery nazw; Poczta
elektroniczna (architektura, usługi, agenty); Architektura WWW;
14. Strumieniowe transmisje wideo i dźwięku; Strumieniowanie z dysku
i na żywo; Telekonferencje; Dystrybucja treści; Farmy serwerów i serwery
pośredniczące WWW; Sieci dystrybucji treści i P2P;
15. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych; Kryptografia; Algorytmy
szyfrowania z kluczami symetrycznymi DES i AES; Algorytmy z kluczami
publicznymi RSA; Podpis cyfrowy; Zarządzanie kluczami publicznymi
X.509; Bezpieczeństwo komunikacji; IPsec, Zapory sieciowe, Prywatne
sieci wirtualne; Protokoły uwierzytelniania; Bezpieczeństwo poczty elektronicznej i WWW; Ochrona prywatności.
Laboratorium:
1. Monitorowanie, diagnostyka i analizowanie ruchu w sieci; Instalowanie
i konfiguracja wybranych serwerów; Udostępnianie zasobów i usług sieciowych;
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2. Instalacja i konfiguracja routerów i przełączników; Podłączenie sieci do
Internetu; Dynamiczne i statyczne przydzielanie adresów IP;
3. Projektowanie współdziałania elementów sieci z wykorzystaniem symulatora;
4. Instalacja i konfigurowanie usługi OpenVPN; Generowanie kluczy
i certyfikatów;
5. Konfigurowanie tuneli VPN z wykorzystaniem protokołów IPSec oraz SSL
w systemach Linux, Windows oraz routerów Cisco. Zabezpieczanie sieci za
pomocą firewalla i antywirusów;
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, symulacje komputerowe, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem oprogramowania
Metody i kryteria oceniania / Końcowa ocena zaliczenia jest zaokrągloną średnią oceną (tabela poniżej)
regulamin zaliczenia
z czterech ocen elementarnych: kolokwium (waga 50%), prezentacji (10%),
laboratorium (30%) oraz aktywności na zajęciach (10%).
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. M. Sportack, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice 2004, ISBN 83-7361503-2
2. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice
2012, Wyd. V, ISBN 978-83-246-3079-0
3. M. Serafin, Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych, Helion, Gliwice 2009, Wyd. II, ISBN 83-246-2474-0
4. T. Rak, Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych. Ćwiczenia
praktyczne, Helion, Gliwice 2011, ISBN 978-83-246-2832-2
5. J. Balicki, Budowa i organizacja sieci komputerowych. Materiały do wykładów i laboratoriów – skrypty elektroniczne, WMINI PW, 2018.
Witryna www przedmiotu
https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2
/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1120-IN000-ISP-0641
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 62 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 2 h
2. praca własna studenta – 58 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 20 h
b) przygotowanie do kolokwium – 8 h
c) rozwiązanie zadań domowych – 10 h
d) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
e) przygotowanie prezentacji – 5 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 2 h
nauczycieli akademickich:
Razem 62 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. rozwiązanie zadań domowych – 10 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
tycznym
Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-
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TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P6S_WG,
K_W03,
ogólną w zakresie sieci komputerowych
II.T.P6S_WG,
K_W05
III.P6S_WG.o
W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowa- I.P6S_WG,
K_W11
ne przy rozwiązywaniu zadań z zakresu sieci kompute- II.T.P6S_WG,
rowych
III.P6S_WG.o
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi modelować problemy projektowania i działania I.P6S_UW,
K_U04,
sieci komputerowych przy pomocy grafów stanów II.T.P6S_UW.1,
K_U08
i wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy III.P6S_UW.1.o,
i rozwiązania tych problemów
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o
U02
Ma umiejętność projektowania prostych sieci kompute- I.P6S_UW,
K_U16,
rowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci II.T.P6S_UW.3,
K_U28,
komputerowej
III.P6S_UW.3.o, K_U29,
II.T.P6S_UW.4,
K_U30
III.P6S_UW.4.o
U03
Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane przed nieupraw- I.P6S_UW
K_U17
nionym odczytem
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów I.P6S_UO
K_K06
o charakterze naukowo-badawczym
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

W01 W02

wykład

kolokwium, prace domowe

U01
U03

laboratorium

oceny po każdym laboratorium: ocena
sprawozdań, ocena projektów wykonywanych w ramach laboratorium, wejściówki
obserwacja, ocena sprawozdań, prezentacji
i ocena aktywności

K01

U02

laboratorium

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

SIECI KOMPUTEROWE
1030-IN000-ISP-0638

Nazwa
przedmiotu Sieci komputerowe
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Computer networks
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
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Kierunek studiów

Informatyka, Inżynieria i analiza danych

Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Mgr inż. Jerzy Sobczyk (koordynator bloku - Dr inż. JoannaPorter-Sobieraj)
Wydział EiTI, IAiIS, wewn. 7863, J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl
Mgr inż. Jerzy Sobczyk i inne wyznaczone przez Dyrektora IAiIS

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Sieci komputerowe

Status przedmiotu

Obieralny ograniczonego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

4

Minimalny numer semestru 4
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 4
Laboratoria – 12 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw używania, administrowania i
projektowania współczesnych sieci komputerowych. Wykład należy traktować jako wprowadzenie do bardzo bogatej i niezwykle szybko rozwijającej się dziedziny informatyki. W ramach wykładu omawiany jest 7 warstwowy model systemów sieciowych OSI ISO oraz model sieci TCP/IP.
Szczegółowo omawiane są protokoły należące do rodziny TCP/IP, mechanizmy rutowania oraz interfejsy gniazd BSD. Prezentowane są powszechnie
używane sieci Ethernet ze wszystkimi ich odmianami jak np. Fast, Gigabit i
10-gigabit Ethernet. Omawiane jest konfigurowanie w sieci stacji, przełączników, mostów i ruterów, oraz tworzenie wirtualnych sieci lokalnych
(VLAN) i wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Po ukończeniu kursu studenci powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych (adresowanie, rutowanie, usługi) oraz posiadać umiejętność:
- projektowania prostych sieci
- konfigurowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi takimi jak przełączniki i routery
- konfigurowania zapór ogniowych
- konfigurowania urządzeń sieciowych w celu zapewnienia jakości usług
- konfigurowania usługi DNS
- projektowania i konfigurowania wirtualnych sieci lokalnych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
(semestralny)
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt

30
0
15
0
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Treści kształcenia

Program wykładu:
Historia rozwoju sieci komputerowych, modele ISO/OSI, TCP/IP. Historia
Internetu. Adresowanie w sieciach IP, w tym adresy domenowe. Protokoły
ARP, RARP, DHCP, BOOTP, IP, ICMP. Rutowanie statyczne i dynamiczne.
Ethernet i wirtualne sieci lokalne. Protokoły UDP i TCP. Translacja adresów
i ściany ogniowe. Interfejsy programisty: gniazda BSD i protokół RPC. Kolokwium. Rodzaje urządzeń sieciowych: repeater, bridge, switch,router, gateway. Serwery DNS i ich konfigurowanie. Protokół IP wersja 6. Wirtualne
sieci prywatne, protokoły PPTP i L2TP. Modemy i połączenia przez łącza
szeregowe: SLIP, PPP. Kolokwium. Nowe technologie: Multicast IP, MPLS i
WLAN
Program laboratorium:
Monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Konfigurowanie stacji w sieci.
Translacja adresów. Rutowanie statyczne i dynamiczne. Wirtualne sieci
lokalne.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykłady informacyjne, dyskusja na tematy budzące wątpliwości studentów
Laboratorium:
Samodzielna i grupowa praca nad rozwiązaniem zadań laboratoryjnych
Metody i kryteria oceniania / Wykład: Dwa kolokwia w semestrze oceniane w skali 0-20 punktów każde.
regulamin zaliczenia
Laboratorium: pięć ćwiczeń laboratoryjnych ocenianych w skali 0–12 pkt.
Ocena wynika z sumy punktów bez żadnych dodatkowych warunków. Skala:
a) od 51 do 60 pkt. – 3.0
b) od 61 do 70 pkt. – 3.5
c) od 71 do 80 pkt. – 4.0
d) od 81 do 90 pkt. – 4.5
e) powyżej 90 pkt. – 5.0
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. R. Breyer, S. Rileyi, Switched, Fast i Gigabit Ethernet, Helion 2000.
2. D. U. Comer, Sieci komputerowe TCP/IP, WNT 1997.
3. D. U. Comer, Sieci komputerowe i Intersieci, WNT 2000.
4. H. Graig, TCP/IP administracja sieci, ReadMe 1996.
5. J. R. Levine, C. Barondi, Sekrety Internetu, ReadMe 1995.
6. M. A. Miller, Internetworking, WRM 1999.
7. M. A. Miller, TCP/IP Wykrywanie i usuwanie problemów, WRM 1999.
8. M. Sportack, Sieci komputerowe, Helion 1999.
9. R. Stevens, Unix programowanie usług sieciowych, WNT 2000.
10. R. Stevens, Biblia TCP/IP, WRM 1998.
11. Vademecum teleinformatyka, NetWorld IDG, 2002.
Witryna www przedmiotu
http://studia.elka.pw.edu.pl/pl/-/M.SK/pub/
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) przygotowanie do kolokwiów – 20 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h
Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 5 h
nauczycieli akademickich:
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
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Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h
zajęć o charakterze prak- Razem 45 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk
do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki i tele- I.P6S_WG,
K_W03
komunikacji, potrzebną do zrozumienia technik cyfro- II.T.P6S_WG,
wych i zasad funkcjonowania współczesnych kompute- III.P6S_WG.o
rów, a także sieci bezprzewodowych
W02
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P6S_WG,
K_W05
ogólną w zakresie architektury systemów komputero- II.T.P6S_WG,
wych, systemów operacyjnych i technologii sieciowych III.P6S_WG.o
W03
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stoso- I.P6S_WG,
K_W11
wane przy rozwiązywaniu prostych zadań informa- II.T.P6S_WG,
tycznych z zakresu budowy systemów komputerowych, III.P6S_WG.o
sieci komputerowych i technologii sieciowych
U01

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

U02

Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci
komputerowej

U03

Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane przed nieuprawnionym odczytem
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych
źródeł, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać
wnioski

U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie, w tym także potrafi
zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
K02
Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01,
W02, wykład

Forma zajęć

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.1,
III.P6S_UW.1.o,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW

K_U08

I.P6S_UW,
I.P6S_UU,
I.P6S_KK

K_U05

I.P6S_KR

K_K05

I.P6S_KK

K_K01

Sposób weryfikacji
ocena dwóch kolokwiów
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K_U16,
K_U28-U30

K_U17

W03,
U02,
U04
U01,
U02, laboratorium
U03,
U04,
K01, K02

ocena punktowa zadań laboratoryjnych

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

WPROWADZENIE DO SIECI TCP/IP
1120-IN000-ISP-0604

Nazwa
przedmiotu Wprowadzenie do sieci TCP/IP
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Introduction to TCP/IP networks
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Marek Kozłowski
Zakład SPI, M.Kozlowski@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Marek Kozłowski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Sieci komputerowe

Status przedmiotu

Obieralny ograniczonego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

4

Minimalny numer semestru 4
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1 (24 osoby)
Laboratoria – 15-24 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami komunikacji w sieciach TCP/IP ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niezbędnych administratorom usług sieciowych. Po ukończeniu
kursu studenci powinni:
- znać modele OSI i DoD,
- posiadać wiedzę wystarczającą do skonfigurowania i administrowania
sieci TCP/IP SME,
- znać zasady adresacji IP (v4 i v6) i routingu,
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Efekty kształcenia

- znać zasady funkcjonowania podstawowych protokołów stosu TCP/IP,
- potrafić analizować ruch, badać statystyki, wykrywać nieprawidłowości i
ataki,
- posiadać podstawową wiedzę nt. zasad bezpiecznych protokołów oraz
używanych algorytmów kryptograficznych,
- umieć zaprojektować i wdrożyć podstawowy system zabezpieczeń sieciowych (screening router, NIDS),
- umieć zarządzać bazami informacji sieciowych (OpenLDAP, DNS, DHCP,
SNMP),
- umieć samodzielnie znajdować i analizować dokumenty specyfikujące
standardy komunikacji TCP/IP (IETF, ISC i in.).
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
Model referencyjny OSI. Wybrane standardy IEEE 802 (LMSC), sieci Ethernet i WLAN. Adresacja IPv4. Podstawy budowy i działania protokołów IP,
TCP i UDP. Protokół ICMP, podstawy diagnostyki w sieciach TCP/IP. Wprowadzenie do routingu. Ataki, DoS, filtry pakietów, systemy IDS. Elementy
kryptografii, bezpieczne połączenia TCP/IP. Wybrane protokoły warstwy
aplikacyjnej. Protokoły DHCP i DNS, wprowadzenie do usług katalogowych,
protokół LDAP. Protokół IPv6. Zarządzanie przepływem i QoS w sieciach
TCP/IP. Elementy zaawansowanej konfiguracji sieci.
Laboratorium:
Praktyczne uzupełnienie treści wykładu.
Metody dydaktyczne
Wykład i laboratorium:
Wykład informacyjny, demonstracje przeprowadzone przez Prowadzącego,
analiza wybranych przykładów, ćwiczenia wg. przygotowanych scenariuszy, praktyka w posługiwaniu się odpowiednimi narzędziami, konfiguracja
wybranych usług, eksperymenty według wytycznych, doświadczenia opcjonalne, studiowanie wskazanych fragmentów dokumentacji
Metody i kryteria oceniania / W trakcie semestru przeprowadzane są 1-2 pisemne testy (pojedynczego
regulamin zaliczenia
wyboru) – łącznie 30-50 pytań wyczerpująco pokrywających materiał
przedmiotu. Dla każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi do wyboru. Wybranie prawidłowej oceniane jest na 1 punkt. Za niewybranie żadnej odpowiedzi lub błędny wybór uzyskuje się 0 punktów za to pytanie.
Każda strona testu zawiera 10 pytań. Trzy błędne odpowiedzi na jednej
stronie dają 1 punkt ujemny, sześć błędnych odpowiedzi – 2 punkty ujemne, dziewięć błędnych – 3 punkty ujemne. Mechanizm ten ma za zadanie
kompensować ewentualne zyski z losowego wyboru odpowiedzi.
Uzyskany wynik punktowy z testów przeliczany jest na ocenę wg skali: 90%
- 5, 80% - 4.5, 70% - 4.0, 60% - 3.5, 50% - 3.0.
Na ostatnich (lub dwóch ostatnich – zależy od liczebności grupy) zajęciach
każdy student indywidualnie otrzymuje trzy zadania praktyczne do wykonania na stacji roboczej lub serwerze studenckim. Oceniany jest nie tylko
wynik końcowy, ale działania podejmowane przez studenta lub/i ich uzasadnienie. Zadowalające rozwiązanie wszystkich trzech zadań podwyższa
ocenę z testu pisemnego o 0.5, jednego – obniża o 0.5, a dwóch – utrzymuje.
Jeśli student nie poradzi sobie z żadnych problemem, otrzymuje z przedmiotu ocenę niedostateczną.
W uzasadnionych przypadkach lub na życzenie studenta, test praktyczny
może odbyć się w formie rozszerzonej o dodatkowe zadania i stanowić
jedyną podstawę ustalania oceny końcowej. Mechanizm ten umożliwia poprawę wyników uzyskanych z testów.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
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tów kształcenia
Egzamin

Nie

Literatura i oprogramowanie Literatura:
1. C.E. Spurgeon, Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly & Associates, 2000.
2. K. Nowicki, Ethernet - sieci, mechanizmy, INFOTECH.
3. M. Sportack, Sieci komputerowe, Helion, 2004.
4. A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, 2004.
5. C. Hunt, TCP/IP Administracja sieci, wyd. 3., O’Reilly, 2003.
6. Dokumentacje.
Oprogramowanie:
Kilkadziesiąt narzędzi sieciowych FLOSS dostępnych na platformach Linux/Unix, Cisco IOS 15.x ( dostępne routery 852).
Witryna www przedmiotu
https://mini.pw.edu.pl/~kozlowsm/tcpip
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 60 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
2. praca własna studenta – 40 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) przygotowanie do kolokwiów – 15 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
zajęć o charakterze prak- Razem 45 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk
do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P6S_WG,
K_W03,
ogólną w zakresie technologii sieciowych
II.T.P6S_WG,
K_W05
III.P6S_WG.o
W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stoso- I.P6S_WG,
K_W11
wane przy rozwiązywaniu prostych zadań informa- II.T.P6S_WG,
tycznych z zakresu sieci komputerowych i technologii III.P6S_WG.o
sieciowych
W03
Ma podstawową wiedzę nt. kodeksów etycznych doty- I.P6S_WG,
K_W14
czących informatyki, zna zasady netykiety, rozumie II.T.P6S_WG,
zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną, III.P6S_WG.o
rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względu
na bezpieczeństwo
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U01
U02

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

U03

Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci
komputerowej

U04

Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane przed nieuprawnionym odczytem
Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność
rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz
wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do
typowych zadań informatycznych

U05

U06

Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować
oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

I.P6S_UW,
I.P6S_UU,
I.P6S_KK
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.1,
III.P6S_UW.1.o,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW

K_U05

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o

K_U29

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Zna przykłady i rozumie przyczyny wadliwie działają- I.P6S_KR,
cych systemów informatycznych, które doprowadziły do I.P6S_WK
poważnych strat finansowych, społecznych lub też do
poważnej utraty zdrowia, a nawet życia
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01-W03,
U01-U06,
K01

Forma zajęć

test, zaliczenie ustne

II.2. Blok obieralny 2: Programowanie aplikacji wielowarstwowych
Opis przedmiotu
OD HTMLA DO POSTGISA
1120-IN000-ISP-0502

Nazwa
przedmiotu Od HTMLa do PostGISa
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu From HTML to PostGIS
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

K_U16,
K_U28,
K_U29,
K_U30
K_U17

K_U30

K_K03

Sposób weryfikacji

wykład, laboratorium

Kod przedmiotu (USOS)

K_U08

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
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Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Michał Okulewicz
Zakład SIMO, M.Okulewicz@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Michał Okulewicz, Mgr inż. Jan Karwowski, Inż. Aneta Rosłan

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Programowanie aplikacji wielowarstwowych

Status przedmiotu

Obieralny swobodnego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

5

Minimalny numer semestru 5
Usytuowanie
realizacji Semestr zimowy
w roku akademickim
Wymagania wstępne / Programowanie obiektowe, Projektowanie obiektowe
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Laboratoria, projekt – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat technologii stosowanych w tworzeniu aplikacji WWW, ich architektury oraz zaprezentowanie
ich wykorzystania w biznesowym i technologicznym kontekście systemów
przetwarzających informacje przestrzenne.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
1. Przygotowywanie dokumentów wg standardu HTML.
2. Formatowanie dokumentów oraz projektowanie układu interfejsu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów CSS.
3. Objaśnienie zasad funkcjonowania protokołu HTTP oraz uzupełnienie
opisu dokumentów HTML o formularze, omówienie zagadnień związanych z
bezpieczeństwem komunikacji.
4. Programowanie aplikacji przeglądarkowych w języku JavaScript (obsługa
zdarzeń interfejsu użytkownika, timerów, dynamiczna modyfikacja wyglądu
interfejsu).
5. Zaprezentowanie przykładowej biblioteki JavaScript związanej z prezentacją danych przestrzennych (np. GoogleMaps, OpenLayers).
6. Programowanie asynchroniczne i budowa aplikacji z wykorzystaniem
języka JavaScript oraz komponentów serwerowych.
7. Zasady budowy aplikacji wykorzystujących REST API.
8. Podstawy prawne funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej.
9. Omówienie podstawowych typów danych przestrzennych.
10. Omówienie standardów danych i usług Open Geospatial Consortium.
11. Omówienie możliwości i zastosowań wybranych aplikacji internetowych
(np. Geoportal, OpenStreetMap, GoogleMaps).
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12. Omówienie struktur danych i operacji wykorzystawanych w przestrzennych bazach danych.
13. Omówienie algorytmów i metod uczenia maszynowego znajdujących
zastosowanie w aplikacjach operujących na danych przestrzennych.
Laboratorium:
1. Przygotowywanie dokumentów wg standardu HTML oraz projektowanie
układu interfejsu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów CSS.
2. Wykorzystanie mechanizmów protokołu HTTP w komunikacji między
interfejsem użytkownika a serwerem.
3. Programowanie aplikacji przeglądarkowych w języku JavaScript (obsługa
zdarzeń interfejsu użytkownika, timerów, dynamiczna modyfikacja wyglądu
interfejsu, biblioteki do przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych).
4. Programowanie asynchroniczne, budowa aplikacji z wykorzystaniem
języka JavaScript, komponentów serwerowych oraz przestrzennej bazy
danych.
Projekt:
1. Wybór tematu projektu z obszaru systemów przetwarzania lub wizualizacji danych przestrzennych (np. aplikacja gromadząca i wizualizująca wybrane dane liczbowe w formie map tematycznych (np. dane o stanie powietrza
w Polsce), automatyczna klasyfikacja obszarów na mapie (budynki, drogi,
tereny zielone) z wykorzystaniem metod nauki z nadzorem i bez nadzoru w
oparciu o zdjęcia lotnicze lub satelitarne).
2. Przedstawienie analizy biznesowej, wysokopoziomowej architektury oraz
harmonogramu dostarczania poszczególnych komponentów.
3. Dostarczanie i prezentacja poszczególnych komponentów.
4. Prezentacja finalnego produktu w formie seminarium.
Metody dydaktyczne
Wykład:
1. Prezentacja wybranych fragmentów specyfikacji HTML, CSS, JavaScript,
AJAX i wybranej technologii serwerowej (np. .NET WebAPI, Java Servlet,
PHP)
2. Prezentacja wybranych fragmentów specyfikacji KML, GML, WMS, WFS,
API Google Maps, OpenLayers, SQL Spatial
3. Podstawowy tutorial w zakresie w/w technologii
4. Omówienie ram prawnych oraz przykładów zastosowań technologii
5. Krótkie sprawdziany teoretyczne
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań
Projekt:
Zrealizowanie systemu informatycznego w małym zespole
Metody i kryteria oceniania Do zdobycia podczas krótkich sprawdzianów teoretycznych na wykładzie
/ regulamin zaliczenia
jest 30 punktów.
Do zdobycia podczas zadań praktycznych jest 40 punktów. Podział punktów
pomiędzy poszczególne zadania praktyczne kształtuje się następująco:
- 10 punktów za zadanie z zakresu HTML i CSS
- 10 punktów za zadanie z zakresu działania protokołu HTTP
- 10 punktów za zadanie z zakresu JavaScript
- 10 punktów za zadanie z zakresu wykorzystania REST API i przestrzennych baz danych
Do zdobycia podczas realizacji projektu jest 30 punktów.
Skala ocen kształtuje się następująco:
- 50 punktów i mniej: 2.0
- 51 – 60 punktów: 3.0
- 61 – 70 punktów: 3.5
- 71 – 80 punktów: 4.0
- 81 – 90 punktów: 4.5
- 91 punktów i więcej: 5.0
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia

- 19-

Egzamin

Nie

Literatura i oprogramowa- 1. Specyfikacje standardów W3ORG
nie
2. Specyfikacja .NET WebForms
3. Specyfikacja protokołu HTTP
4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489
5. OGC
Web
Map
Service
1.3.0,
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
6. OGC
Web
Feature
Service
1.1.0,
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
7. OGC
Geography
Markup
Language
3.3,
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
8. Google/OGC KML 2.2.0, http://www.opengeospatial.org/standards/kml
9.
OGC
Catalogue
Service
2.0.2,
http://www.opengeospatial.org/standards/specifications/catalog
10. ISO/IEC 13249-3 SQL/MM Spatial
11. INSPIRE Conference 2010, Building INSPIRE in Poland, 2010.
12. L. Litwin, Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. ApropoGEO, 2010
13. P. Krawczyk, A. Rosłan, M. Wierzchowski, Geoportal, praca inżynierska,
2013,
http://www.mini.pw.edu.pl/~okulewiczm/downloads/inz/Geoportal_Praca
Dyplomowa.pdf
14. MS Visual Studio
15. QuantumGIS
16. PostgreSQL + PostGIS
Witryna www przedmiotu http://www.mini.pw.edu.pl/~okulewiczm/www/?Dydaktyka:WWW
http://www.mini.pw.edu.pl/~okulewiczm/www/?Dydaktyka:AiUGIS
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studen- 1. godziny kontaktowe – 60 h; w tym
ta związanych z osiągnię- a) obecność na wykładach – 30 h
ciem efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) przygotowanie do sprawdzianów teoretycznych – 10 h
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 20 h
c) realizacja projektu – 30 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich: Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 20 h
tycznym
4. realizacja projektu – 30 h
Razem 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Odniesienie do Odniesienie
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
charakterystyk
do efektów
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
drugiego stopkształcenia
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nia PRK

W01
W02
W03

W04
W05
W06

U01

U02

U03

U04

WIEDZA
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie architektury aplikacji WWW
Ma wiedzę ogólną oraz zna podstawowe techniki z zakresu tworzenia interfejsu użytkownika z wykorzystaniem języka HTML, CSS i JavaScript
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych
wykorzystujących protokół http
Zna technologię i formaty danych dotyczące informacji
przestrzennej
Zna standardy i podstawy prawne dotyczące infrastruktury danych przestrzennych
Ma wiedzę z zakresu baz danych, pogłębioną
o informacje dotyczące sposobów przechowywania
danych przestrzennych oraz programowania aplikacji
z uwzględnieniem tego typu danych
UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych z
wykorzystaniem wybranej technologii serwerowej (np.
ASP.NET WebForms, Java Servlet, PHP) oraz technologii
warstwy przeglądarkowej
Potrafi zaprojektować dobry interfejs użytkownika dla
aplikacji WWW w oparciu o HTML z wykorzystaniem
CSS, JavaScript i AJAX
Potrafi zaprojektować i zrealizować aplikację WWW, w
tym dobrać właściwe standardy i języki programowania
do stworzenia poszczególnych komponentów tej aplikacji oraz właściwie zabezpieczyć przesyłane pomiędzy
nimi dane
Potrafi tworzyć aplikacje umożliwiające prace z danymi
przestrzennymi

I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o

K_W05

I.P6S_WG

K_W07,
K_W12
K_W07,
K_W12
K_W08,
K_W13

I.P6S_WK
I.P6S_WG

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW

K_U18,
K_U19

I.P6S_UW

U06

Posiada umiejętność tworzenia aplikacji w zespole

I.P6S_UO

U07

Potrafi efektywnie wizualizować dane przestrzenne

I.P6S_UW

K02
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K_W11

K_U18

Potrafi implementować systemy współpracujące
z publicznie dostępnymi usługami w oparciu o globalne
standardy organizacji Open Geospatial Consortium

K01

K_W07,
K_W12

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o

U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rozumie na przykładzie standardów wykorzystywanych w aplikacjach WWW, że w informatyce rozwój
nowych standardów i wymagań stawianych systemom
następuje bardzo szybko
Potrafi pracować indywidualnie, odpowiednio wykorzystując czas pomiędzy planowanie, pozyskiwanie infor-

dla kierunków

K_U05,
K_U17,
K_U30
K_U18,
K_U19,
K_U30
K_U18,
K_U05,
K_U07,
K_U20,
K_U21,
K_U30
K_U06,
K_U22,
K_K05,
K_K06
K_U19,
K_W13

I.P6S_KK

K_K01

I.P6S_KR

K_K05

macji i programowanie
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze programistyczno-wdrożeniowym,
wchodzących w program studiów lub realizowanych
poza studiami
K04
Potrafi współdziałać w zespole informatycznym, organizować pracę, wyznaczać i realizować zadania
K05
Ma świadomość roli systemów informatycznych
w zarządzaniu opartym o informacje przestrzenne
i umiejętność
przekazywania
informacji
o funkcjonowaniu tych systemów
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
K03

Zamierzone efekty

Forma zajęć

I.P6S_KO

K_K06

I.P6S_KO

K_K05,
K_K06
K_K07

I.P6S_KR

Sposób weryfikacji

W01, W02, W03, W04, wykład, laboratorium
W05, W06
W01, W02, W03, U01, laboratorium
U02, U03, U04, K01, K02,
K03
W01, W02, W03, W04, projekt
W05, W06, U01, U02, U03,
U04, U05, U06, U07, K01,
K02, K03, K04, K05

sprawdziany teoretyczne na wykładzie
cztery krótkie zadania programistyczne wymagające zastosowania technologii objętych
treścią przedmiotu
realizacja systemu informatycznego

Opis przedmiotu
TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH Z WYKORZYSTANIEM .NET FRAMEWORK
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0503
Nazwa
przedmiotu Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem .NET Framework
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Creating web applications with .NET Framework
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Mgr inż. Radosław Osiński
rad.osn@outlook.com
Osoby prowadzące zajęcia Mgr inż. Radosław Osiński
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Programowanie aplikacji wielowarstwowych

Status przedmiotu

Obieralny swobodnego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski
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Semestr nominalny

5

Minimalny numer semestru 5
Usytuowanie
realizacji Semestr zimowy
w roku akademickim
Wymagania wstępne / Programowanie 2 - obiektowe, Programowanie 3 - zaawansowane, Programoprzedmioty poprzedzające wanie w środowisku graficznym, Bazy danych, Projektowanie obiektowe
Limit liczby studentów

Liczba grup: 4
Projekt – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Zaznajomienie studentów z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami i
technologiami wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji webowych z wykorzystaniem wzorca architektonicznego Model-Widok-Kontroler
Efekty kształcenia
Patrz TABELA 1.
Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
0
Projekt
30
Treści kształcenia
Wykład:
Najważniejsze aspekty architektury oraz organizacji kodu aplikacji webowych,
w szczególności:
- podstawowe dobre praktyki programowania obiektowego;
- architektura warstwowa i podstawowe wzorce organizacji każdej z warstw.
Technologie dostępu do repozytorium danych, w szczególności mapowanie
relacyjno-obiektowe i Entity Framework.
Technologie realizacji komunikacji w aplikacji rozproszonej, w szczególności
Web API.
Technologie implementacji warstwy prezentacji w sieci WWW, w szczególności .NET Framework.
Architektura aplikacji Model-Widok-Kontroller (MVC).
Rola testów jednostkowych, testów integracyjnych i testów User Interface w
tworzeniu aplikacji oraz podstawy wykorzystania frameworków MS Test,
SpecFlow oraz Selenium.
Użycie narzędzi do zarządzania repozytorium kodu na przykładzie Visual Studio Team Services.
Projekt:
Studenci wykonają jeden projekt w 3-osobowych zespołach. Projekt będzie
aplikacją gotową do wdrożenia zbudowaną na podstawie technologii zaprezentowanych podczas wykładu. Po wykonaniu aplikacji studenci zaprezentują
swoje rozwiązanie przed pozostałymi uczestnikami zajęć.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład w formie informacyjnej, konwersatoryjnej oraz studium przypadku
(implementacja elementów systemu informatycznego)
Projekt:
Zajęcia projektowe w postaci jednego projektu uzupełnionych o prezentacje
dla pozostałych studentów przedmiotu. Student za realizacje projektu może
otrzymać maksymalnie 100 punktów
Metody i kryteria oceniania Podstawą oceny będzie projekt. Każdy z nich będzie oceniany na podstawie
/ regulamin zaliczenia
funkcjonalności, terminowości, jakości technicznej, architektury i organizacji
kodu, zachowania praktyk dobrego programowania, zaprezentowanej znajomości wybranej technologii i jej zaawansowanych aspektów oraz jakości prezentacji przygotowanej dla pozostałych studentów.
Ocena będzie podzielona na 4 części:
- warstwa widoku wraz z testami interfejsu użytkownika (25 pkt)
- warstwa kontrolera wraz z testami jednostkowymi i integracyjnymi (25 pkt)
- warstwa modelu wraz z implementacją bazy danych (25pkt)
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- dokumentacja w VSTS z realizacji projektu zgodnie z metodyką SCRUM oraz
definicja wdrożenia i prezentacja projektu(25pkt).
Skala ocen kształtuje się następująco:
- 50 punktów i mniej: 2.0
- 51 – 60 punktów: 3.0
- 61 – 70 punktów: 3.5
- 71 – 80 punktów: 4.0
- 81 – 90 punktów: 4.5
- 91 punktów i więcej: 5.0
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowa- 1. msdn.microsoft.com
nie
2. Krzysztof Życiński, Tomasz Rak, „C# 6.0 i MVC 5 Tworzenie nowoczesnych
portali internetowych”, Wydawnitwo Helion, rok 2015.
3. Robert C. Martin „Czysty Kod”, wydawnictwo Helion, rok 2014
4. Andrew Troelsen, Japikse Philip „Język C# 6.0 i platforma .NET 4.6” Wydawnictwo naukowe PWN, rok 2017
Witryna www przedmiotu https://e.mini.pw.edu.pl
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS
4
Liczba godzin pracy stu- 1. godziny kontaktowe – 60 h; w tym
denta związanych z osią- a) obecność na wykładach – 30 h
gnięciem efektów kształce- b) obecność na zajęciach projektowych – 30 h
nia
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) rozwiązanie zadań domowych – 50 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
bezpośredniego
udziału Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
nauczycieli akademickich
Liczba punktów ECTS, któ- 1. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
rą student uzyskuje w ra- 2. rozwiązanie zadań domowych – 50 h
mach zajęć o charakterze Razem 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi
Zajęcia prowadzone pod koniec tygodnia (gł. piątki).
TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie architek- I.P6S_WG,
K_W05
tury systemów komputerowych.
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
W02
Ma wiedzę ogólną oraz zna podstawowe techniki z I.P6S_WG,
K_W07,
zakresu tworzenie graficznych interfejsów użytkowni- II.T.P6S_WG,
K_W12
ka na potrzeby komunikacji człowiek-komputer
III.P6S_WG.o
W03
Ma wiedzę na temat projektowania aplikacji w językach I.P6S_WG
K_W08
zorientowanych obiektowo
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W04

U01
U02

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz innych źródeł, analizować je, interpretować oraz
wyciągać z nich wnioski i formułować opinie
Potrafi, na podstawie ustalonej specyfikacji, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny,
wybierając narzędzia odpowiednie do tego celu

U03

Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych

U04

Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych

U05

Ma umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień
komunikacji człowiek –komputer (poprzez projektowanie i implementację graficznych interfejsów użytkownika)

I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o

K_W11

I.P6S_UW,
I.P6S_UU,
I.P6S_KK
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować w niewielkim zespole, podejmować I.P6S_KR
zobowiązania oraz realizować je dotrzymując terminów
K02
Na przykładzie rozwoju standardów i bibliotek stoso- I.P6S_KK
wanych do tworzenia aplikacji internetowych i bazodanowych, rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe
K03
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów I.P6S_KO
o charakterze programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza
studiami
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
K01

Zamierzone
efekty
W01, W02,
W03, W04,
U01, U02,
U03, U04,
U05, K01,
K02, K03

Forma zajęć

K_U23,
K_U19

K_K05
K_K01

K_K06

ocena projektów zespołowych i ich prezentacji

Opis przedmiotu
ARCHITEKTURA APLIKACJI CHMUROWYCH
1120-IN000-ISP-0501

Nazwa
przedmiotu Architektura aplikacji chmurowych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Architecting for the Cloud
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

K_U18,
K_U19,
K_U17
K_U20

Sposób weryfikacji

wykład, projekt

Kod przedmiotu (USOS)

K_U30

Studia pierwszego / drugiego stopnia

- 25-

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Karol Walędzik
K.Waledzik@mini.pw.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Zaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Programowanie aplikacji wielowarstwowych

Status przedmiotu

Obieralny swobodnego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 6
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Znajomość systemów Unix/Linux, zagadnień architektury systemów inforprzedmioty poprzedzające matycznych, technologii i protokołów sieciowych
Realizacja przynajmniej jednego z przedmiotów bloku Programowanie
aplikacji wielowarstwowych (sem.5)
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Laboratorium – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i zapewnienie umiejętności
w dziedzinie technologii chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień architektonicznych i wykorzystania infrastruktury zewnętrznych
dostawców do udostępniania usług i systemów informatycznych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wprowadzenie do przetwarzania chmurowego.
2. Modele: Oprogramowania jako usługi (SaaS), Platformy jako usługi
(PaaS), Infrastruktury jako usługi (IaaS).
3. Podstawowe komponenty oraz typowe architektury rozwiązań chmurowych.
4. Korzyści z przetwarzania chmurowego. Znaczenie łącznego kosztu
utrzymania w dobrze rozwiązań architektonicznych.
5. Zagadnienia bezpieczeństwa i zarządzania dostępem.
6. Skalowanie środowisk i zarządzanie obciążeniem.
7. Migracja tradycyjnych systemów do środowisk chmurowych.
8. Zapewnianie wysokiej dostępności środowisk.
9. Automatyzacja wdrożeń i konfiguracji rozwiązań chmurowych.
10. Najlepsze praktyki oraz wzorce projektowe i architektoniczne.
Laboratorium:
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1. W ramach zajęć zostanie zrealizowana sekwencja zadań związanych z
konfiguracją środowisk chmurowych oraz budową opartych o nie systemów, w tym zadań punktowanych.
2. Przewidywane jest m.in. przygotowanie złożonego rozwiązania informatycznego, w którym grupa usług jest umieszczana w środowisku chmurowym.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Samodzielna realizacja zadań, studium przypadku
Metody i kryteria oceniania / Zaliczenie przedmiotu oparte jest o wyniki realizacji zadań punktowanych
regulamin zaliczenia
w trakcie laboratorium oraz samodzielnie poza laboratorium. Maksymalna
liczba dostępnych punktów wynosi 100. Wyniki oceny kolejnych zadań
punktowanych są ogłaszane na stronie internetowej prowadzącego zajęcia
w danej grupie lub rozsyłane do uczestników drogą mailową.
Ocena końcowa zależy od łącznej liczby punktów uzyskanych z zadań punktowanych i jest wyznaczana zgodnie z poniższymi regułami: 0-50 pkt – 2.0,
51-60 pkt – 3.0, 61-70 pkt – 3.5, 71-80 pkt – 4.0, 81-90 pkt – 4.5, 91-100 pkt
– 5.0.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. C. Baun, M. Kunze, J. Nimis, S. Tai, Cloud Computing : Web-Based Dynamic
IT Services, Springer Berlin Heidelberg, 2011.
2. D.C. Marinescu, Cloud Computing, Elsevier, Inc., 2013.
3. Zasoby internetowe dotyczące technologii chmurowych firm Amazon
i Microsoft.
Witryna www przedmiotu
http://e.mini.pw.edu.pl/
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 62 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 2 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) przygotowanie i realizacja zadań laboratoryjnych – 40 h
b) zapoznanie się z literaturą – 15 h
Razem 117 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 2 h
nauczycieli akademickich
Razem 62 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie i realizacja zadań laboratoryjnych – 40 h
zajęć o charakterze prak- Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład wspólny z przedmiotem Technologie chmurowe (Inżynieria i analiza danych, II stopień)
Cześć wykładów może być przeprowadzona w formie weekendowych 4godzinnych spotkań.

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
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Efekty
kształcenia
dla modułu

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych

W01

WIEDZA
Zna technologie chmurowe na przykładzie rozwiązań
oferowanych przez co najmniej jedną z wiodących
otwartych lub komercyjnych platform chmurowych

W02

U01

U02

U03

Zna kluczowe aspekty konfiguracji środowisk chmurowych, w tym kluczowe ustawienia konfiguracyjne co
najmniej jednej z wiodących platform chmurowych,
zapewniające wysoką niezawodność i skalowalność
rozwiązań
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dobrać architekturę wykorzystującą usługi oraz
infrastrukturę dostępne w zasobach chmurowych do
realizacji złożonego systemu informatycznego, z
uwzględnieniem aspektów wydajności i niezawodności
Potrafi skonfigurować środowisko chmurowe

Potrafi wykorzystać środowisko chmurowe do realizacji złożonego rozwiązania informatycznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość wpływu rosnącego poboru energii przez
infrastrukturę informatyczną na środowisko naturalne i
znaczenie ograniczania poboru energii elektrycznej
przez centra obliczeniowe
K02
Rozumie znaczenie zachowania poufności przetwarzanych danych jako elementu etyki zawodowej i związek
tego zagadnienia z przetwarzaniem danych w globalnie
rozproszonym środowisku informatycznym
K03
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz
podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
K01

Zamierzone
efekty

Forma zajęć

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia PRK

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunków

I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o,
P7S_WG
I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o,
P7S_WG

K_W05,
K_W07,
K_W11,
DS2_W12
K_W05,
K_W07,
K_W12,
DS2_W12,
DS2_W03

I.P6S_UW,
I.P6S_UK,
I.P7S_UW

K_U05,
K_K01,
DS2_U09

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o,
I.P7S_UW
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o,
I.P7S_UW

K_U17,
DS2_U10

I.P6S_KK,
I.P6S_KO,
I.P7S_KO

K_K06,
DS2_K02

,

I.P6S_KR,
I.P7S_KR

K_K04,
DS2_K03

,

I.P6S_KR

K_K05

Sposób weryfikacji

W01, W02

wykład, laboratorium

zadania punktowane

U01, U02,
U03, K01,
K02, K03

laboratorium

zadania punktowane

- 28-

K_U18,
K_U19,
K_U17,
K_U30,
DS2_U10

II.3. Blok obieralny 3: Systemy wbudowane
Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

LINUX W SYSTEMACH WBUDOWANYCH
1030-IN000-ISP-0578

Nazwa
przedmiotu Linux w systemach wbudowanych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Linux for embedded systems
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Wojciech Zabołotny
Wydział EiTI, ISE, W.Zabolotny@elka.pw.edu.pl
Osoby prowadzące zajęcia
Dr inż. Wojciech Zabołotny, Mgr inż. Adrian Byszuk, Mgr inż. Marek Gumiński
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Systemy wbudowane

Status przedmiotu

Obieralny swobodnego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 4
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Programowanie (C)
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Poznanie wykorzystania systemu GNU/Linux w systemach wbudowanych.
Zdobycie praktycznej umiejętności samodzielnego tworzenia systemu Linux
dla konkretnej platformy i zastosowania.
Efekty kształcenia
Patrz TABELA 1.
Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Linux jako system operacyjny dla systemów wbudowanych
2. Różnice między typowym systemem Linux a systemem do zastosowań
wbudowanych
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3. Metody tworzenia Linuxa dla systemu wbudowanego
4. Programy umożliwiajace załadowanie systemu Linux – uboot, kexec.
5. Środowiska ułatwiające kompilację Linuxa dla systemów wbudowanych
(OpenWRT, Yocto Project i Buildroot)
6. Środowisko Buildroot, kompilacja systemu dla platformy emulowanej
7. Optymalizacja jądra Linuxa dla systemu wbudowanego
8. Dobór systemów plików dla systemu Linux do zastosowań wbudowanych
9. Dobór programów w systemie Buildroot dla systemu o założonych funkcjach
10. Dostosowanie systemu Buildroot i jądra do platformy sprzętowej
11. Dodawanie własnych programów do Buildroot'a
12. Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych
13. Uruchamianie (debugowanie) systemu Linux na platformie wbudowanej
14. Optymalizacja systemu wbudowanego, niezawodność i bezpieczeństwo
systemu.
Laboratorium:
(10 sesji 3-godzinnych, 5 tematów na 2 sesjach – 1 wprowadzająca, 2 – zaliczeniowa)
1. Kompilacja podstawowego systemu Linux z wykorzystaniem środowiska
Buildroot i uruchomienie go na platformie docelowej
2. Realizacja programu z prostym sprzętowym interfejsem użytkownika.
Dodawanie własnej aplikacji do środowiska Buildroot.
3. Realizacja systemu wbudowanego z rozbudowanym programem ładującym i dostępnym „trybem awaryjnym”. Stworzenie aplikacji z rozbudowanym interfejsem użytkownika współpracującym z przeglądarką.
4. Realizacja złożonego systemu wbudowanego przeznaczonego do realizacji określonych funkcji (np. serwer multimediów, system przetwarzający
obraz, radio internetowe), współpracującego z dodatkowymi urządzeniami.
5. Realizacja systemu z ćwiczenia 4 w środowisku OpenWRT lub Yocto Project.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego
Laboratorium:
Samodzielne (lub w zespołach 2-osobowych) rozwiązywanie zadań w laboratorium
Metody i kryteria oceniania / Ocena na podstawie punktów uzyskiwanych z laboratorium (65 punktów,
regulamin zaliczenia
po 13 punktów za ćwiczenie) i egzaminu (35 punktów). Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie z niego co najmniej 30 punktów. Skala ocen
(N – liczba punktów): N<50: 2; 50≤N<60: 3,0; 60≤N<70: 3,5; 70≤N<80: 4,0;
80≤N<90: 4,5; 90≤N≤100: 5,0;
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana. Obecność
na sprawdzianach i laboratoriach nie jest wymagana, ale nieusprawiedliwiona nieobecność nie uprawnia do domagania się przywrócenia terminu
(to jest pisania sprawdzianu lub wykonywania laboratorium w dodatkowym
terminie). Dostępny jest jeden rezerwowy termin laboratorium, w którym
student może zaliczyć ćwiczenie nie zaliczone w terminie z powodu nieobecności.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Tak
Literatura i oprogramowanie 1. Ch. Simmonds, Mastering Embedded Linux Programming, Packt Publishing, 2015.
2. K. Yaghmour, J. Masters, G. Ben-Yossef, P. Gerum, Building Embedded
Linux Systems, 2nd Edition, O’Reilly Media, 2008.
3. Ł. Skalski, Linux: Podstawy i aplikacje dla systemów embedded, Legiono-
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wo, Wydawnictwo BTC, 2012.

Witryna www przedmiotu

4. M. Bis, Linux w systemach embedded, Legionowo, Wydawnictwo BTC,
2011.
http://wzab.cba.pl/LINSW

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 53 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
d) obecność na egzaminie – 3 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 0 h (uwzględnione w przygotowaniu do
laboratorium i egzaminu)
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 45 h
c) przygotowanie do egzaminu – 10 h
Razem 108 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 5 h
nauczycieli akademickich:
4. obecność na egzaminie – 3 h
Razem 53 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 45 h
zajęć o charakterze prak- Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład jako 7 wykładów dwugodzinnych i 1 wykład godzinny na początku
semestru. Laboratorium jako 10 sesji trzygodzinnych. Laboratoria zaczynają
się w tygodniu, w którym odbywa się czwarty wykład (w miarę możliwości
po tym wykładzie).

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk
do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie architektu- I.P6S_WG,
K_W03,
ry systemów wbudowanych oraz wykorzystania sys- II.T.P6S_WG,
K_W05
temu operacyjnego GNU/Linux w tych systemach
III.P6S_WG.o
W02
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat tworzenia i I.P6S_WG,
K_W07,
uruchamiania oprogramowania dla systemu wbudo- II.T.P6S_WG,
K_W11,
wanego, z uwzględnieniem realizacji interfejsu użyt- III.P6S_WG.o
K_W12
kownika
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi na podstawie dostępnych źródeł literaturowych I.P6S_UW
K_U24,
i internetowych uaktualnić swą wiedzę niezbędną do
K_U05,
realizacji żądanego systemu wbudowanego
K_U07
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U02

Potrafi zaprojektować oprogramowanie systemowe do
systemu wbudowanego zgodnego z podaną specyfikacją, skompilować je, skonfigurować, uruchomić i przetestować na platformie rzeczywistej lub symulowanej

U03

Potrafi rozszerzyć standardowy system GNU/Linux,
uzupełniając go stworzoną samodzielnie aplikacją,
integrując ją z używanym środowiskiem narzędziowym

U04

Potrafi zadbać o bezpieczną komunikację między systemem wbudowanym a otoczeniem, a w szczególności
potrafi zrealizować interfejs użytkownika umożliwiający sterowanie tym systemem i diagnozowanie jego
stanu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie, w tym także potrafi
zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
K02
Rozumie konieczność ciągłego uaktualniania wiedzy w
tak dynamicznie zmieniającej się dziedzinie jak systemy wbudowane
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
Forma zajęć
efekty
W01,
W02, wykład, laboratorium
K01, K02
U01,
U02, laboratorium
U03, U04

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o

K_U24,
K_U30,
K_U15

I.P6S_UO,
I.P6S_KR

K_K05

I.P6S_KK

K_K01

egzamin, ocena pracy podczas laboratorium i
sprawozdania
ocena pracy podczas laboratorium i sprawozdania

PROGRAMOWANIE UKŁADÓW FPGA
1030-IN000-ISP-0595

Nazwa
przedmiotu Programowanie układów FPGA
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Programming of FPGA devices
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Poźniak
Wydział EiTI, ISE, ZMiSP, wewn. 7986, pozniak@ise.pw.edu.pl
Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Poźniak (wykład)
Mgr inż. Radosław Cieszewski (projekt)

Osoby prowadzące zajęcia

K_U24,
K_U25-,
K_U17,
K_U15,
K_U30

Sposób weryfikacji

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

K_U15,
K_U30
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B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Systemy wbudowane

Status przedmiotu

Obieralny swobodnego wyboru

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 6
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Programowanie 1 – strukturalne, Programowanie 2 – obiektowe
przedmioty poprzedzające Elementy konstrukcji sprzętu cyfrowego
Transmisja danych
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z popularnymi układami
programowalnymi typu FPGA, podstawowymi metodami ich programowania oraz narzędziami służącymi do konfigurowania układów FPGA. W ramach przedmiotu studenci poznają architekturę układów FPGA, narzędzia
projektowe i metodykę programowania układów FPGA.
Przedmiot kładzie duży nacisk na umiejętność praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy, w związku z czym studenci będą mogli praktycznie zweryfikować swoje umiejętności samodzielnie tworząc, symulując, optymalizując, kompilując i testując układy FPGA na platformach testowych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
0
Projekt
30
Treści kształcenia
Wykład:
- Wprowadzenie – podstawowe elementy logiczne (bramki logiczne, przerzutniki, bloki pamięci, bloki przełączające, bloki obliczeniowe itp.) implementowane w układach FPGA
- Budowa układów FPGA – omówienie technologii, dostępnych bloków
funkcjonalnych, trendów rozwojowych, metod (re)konfiguracji, przedstawienie współczesnych układów FPGA oraz płyt uruchomieniowych (tzw.
ewaluacyjnych) dostępnych na rynku – w tym szczegółowe omówienie płyt
uruchomieniowych dostępnych w laboratorium
- Narzędzia projektowe – omówienie podstawowych technik i dostępnego
na rynku oprogramowania projektowego do programowania i symulacji
układów FPGA, przedstawienie pełnej ścieżki projektowania (etapy kompilacji, syntezy, analizy czasowej, symulacji, generacji konfiguracji itp.) - na
przykładach wzorcowych z użyciem oprogramowania i płyt uruchomieniowych dostępnych w laboratorium
- Podstawy programowania układów FPGA – omówienie podstaw leksykalnych języka VHDL, podstawowych technik projektowania układów FPGA
w języku VHDL(RTL, behawioralna, itp.), skutecznych metod projektowania
(np. unikania hazardu), parametryzacji, technik symulacji - na przykładach
praktycznych z użyciem oprogramowania dostępnego w laboratorium
- Programowanie podstawowych bloków funkcjonalnych – omówienie
programowania złożonych bloków logicznych, pamiętających, obliczeniowych, metody optymalizacji (funkcjonalnej, czasowej i logicznej) - na przy-
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kładach praktycznych z użyciem oprogramowania dostępnego w laboratorium
- Programowanie hierarchiczne – omówienie realizacji projektów złożonych z wielu wydzielonych bloków funkcjonalnych (komponentów) – zasady łączenia i hierarchizacji bloków, zastosowania technik parametryzacji,
metody symulacji hierarchicznej - na przykładach praktycznych z użyciem
oprogramowania dostępnego dostępnych w laboratorium
- Optymalizacja projektu – podstawowe metody optymalizacji funkcjonalnej (np. minimalizacja zasobów), czasowej (np. maksymalizacja częstotliwości przetwarzania) na poziomie realizacji projektu oraz ustawień procesu kompilacji i syntezy - na przykładach praktycznych z użyciem oprogramowania i płyt uruchomieniowych dostępnych w laboratorium
- Wybrane rozwiązania użytkowe – wybrane przykłady rozwiązań użytecznych w codziennej praktyce projektantach (np. bloki komunikacyjne,
synchronizujące, sterujące, akwizycji danych itp.) - na przykładach praktycznych z użyciem oprogramowania i płyt uruchomieniowych dostępnych
w laboratorium
Projekt:
Program projektu dzieli się na dwie części, każda po 3 sesje 5-godzinne.
- Część pierwsza projektu – wprowadzająca, nie podlega ocenie. Celem
projektu jest zapoznanie się z oprogramowaniem oraz płytami uruchomieniowymi dostępnymi w laboratorium, a następnie wykonanie podstawowych etapów projektowania, symulacji, kompilacji, syntezy oraz konfiguracji układów FPGA własnego projektu testowego. Projekt będzie obejmował
wykorzystanie interfejsów, bloków wejścia/wyjścia, układów peryferyjnych, bloków logicznych i pamiętających (rejestrów oraz pamięci).
- Część druga projektu – zaliczeniowa, podlega ocenie. Celem projektu jest
opracowanie, zasymulowanie i uruchomienie w układzie FPGA płyty uruchomieniowej dostępnej w laboratorium własnego projektu hierarchicznego z wykorzystaniem kilku odrębnych komponentów oraz z zastosowaniem
metod parametryzacji i optymalizacji projektu. Projekt będzie obejmował
realizację maszyny stanu wykonującej określone zadania funkcjonalne oraz
wykorzystanie układów zegarowych i bloków przetwarzania numerycznego (układy sumujące, mnożące itp.).
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykłady 1-7: wykład informacyjny, wykłady 8-15: wykład problemowy
Projekt:
Samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego w laboratorium, dyskusja z prowadzącym projekt
Metody i kryteria oceniania / Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie egzaminu na koniec seregulamin zaliczenia
mestru (ok. 30% punktów) oraz ocen z projektu (ok. 70% punktów). Do
zaliczenia niezbędne będzie uzyskanie ponad 50% punktów z obu części
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Tak
Literatura i oprogramowanie 1. T. Łuba, Synteza układów logicznych, Oficyna Wydawnicza PW
2. D. Kania, Układy logiki programowalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN
3. W. Wrona, VHDL – język opisu i projektowania układów cyfrowych
4. Oprogramowanie symulacyjne Mentor Graphics - ModelSim
5. Środowisko projektowe Altium Designer zintegrowane z Xilinx-ISE wraz
z płytą uruchomieniową NanoBoard-2.0
Witryna www przedmiotu
http://pages.mini.pw.edu.pl/~pozniakk/PUF/
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na zajęciach projektowych – 30 h
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c) konsultacje – 3 h
d) obecność na egzaminie – 2 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) przygotowanie do zajęć projektowych – 45 h
c) przygotowanie do egzaminu – 5 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 3 h
nauczycieli akademickich:
4. obecność na egzaminie – 2 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć projektowych – 45 h
zajęć o charakterze prak- Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład na MiNI, projekt – 6 sesji po 5 godzin (pierwsza sesja na MiNI, pozostałe – s. 329 EiTI)

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk
do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie I.P6S_WG,
K_W03,
wiedzę ogólną w zakresie architektury najpopularniej- II.T.P6S_WG,
K_W05
szych układów FPGA
III.P6S_WG.o
W02
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metod pro- I.P6S_WG,
K_W11
gramowania układów FPGA oraz na temat metod i na- II.T.P6S_WG,
rzędzi symulacji, optymalizacji, kompilacji, testowania III.P6S_WG.o
oraz konfiguracji układów FPGA
W03
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metod pro- I.P6S_WG,
K_W07,
gramowania bloków funkcjonalnych dostępnych w II.T.P6S_WG,
K_W12
układach FPGA, realizacji interfejsów z otoczeniem, III.P6S_WG.o
użytkownikiem oraz przesyłania danych
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi poprawnie skonfigurować i uruchomić układ I.P6S_UW,
K_U05,
FPGA za pomocą odpowiedniego środowiska narzę- II.T.P6S_UW.4,
K_U07,
dziowego i płyty uruchomieniowej dostępnej w labora- III.P6S_UW.4.o
K_U25,
torium
K_U17
U02
Potrafi opracować, zweryfikować i uruchomić projekt z I.P6S_UW,
K_U05,
wykorzystaniem interfejsów i bloków funkcjonalnych II.T.P6S_UW.2,
K_U07
za pomocą odpowiedniego środowiska narzędziowego i III.P6S_UW.2.o,
płyty uruchomieniowej dostępnej w laboratorium
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
U03
Potrafi opracować i zweryfikować projekt maszyny I.P6S_UW,
K_U05,
stanów o zadanej funkcjonalności oraz uruchomić w II.T.P6S_UW.2,
K_U07,
układzie FPGA za pomocą odpowiedniego środowiska III.P6S_UW.2.o, K_U24
narzędziowego i płyty uruchomieniowej dostępnej w II.T.P6S_UW.4,
laboratorium
III.P6S_UW.4.o
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U04

Potrafi opracować i zweryfikować projekt procesu
obliczeniowego oraz uruchomić w układzie FPGA za
pomocą odpowiedniego środowiska narzędziowego i
płyty uruchomieniowej dostępnej w laboratorium

U05

Potrafi opracować i zweryfikować złożony projekt hierarchiczny oraz uruchomić w układzie FPGA za pomocą
odpowiedniego środowiska narzędziowego i płyty uruchomieniowej dostępnej w laboratorium

I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie, w tym także potrafi I.P6S_UO,
zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiąza- I.P6S_KR
nia i dotrzymywać terminów
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
W03
U01, U02,
U03, U04,
U05
K01

Forma zajęć

K_U24,
K_U30

K_U15,
K_U23,
K_U30,
K_U25,
K_U17
K_K05

Sposób weryfikacji

wykład

egzamin

projekt

ocena pracy podczas projektu i ze sprawozdania

wykład i projekt

egzamin, ocena pracy podczas projektu i ze sprawozdania

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

WSTĘP DO SYSTEMÓW WBUDOWANYCH
1030-IN000-ISP-0605

Nazwa
przedmiotu Wstęp do systemów wbudowanych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Introduction to embedded systems
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Piotr Zbigniew Wieczorek
Wydział EiTI, ISE, ZUiSE, wewn. 7336, pwieczor@elka.pw.edu.pl
Dr inż. Piotr Zbigniew Wieczorek, Dr inż. Krzysztof Gołofit

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Systemy wbudowane

Status przedmiotu

Obieralny swobodnego wyboru

- 36-

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 4
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Programowanie 1 – strukturalne (wskazany język C (Ansi C, GCC)), Podstaprzedmioty poprzedzające wy elektroniki (znajomość podstaw elektroniki i fizyki), Elementy konstrukcji sprzętu cyfrowego (znajomość podstaw układów cyfrowych: bramki
logiczne, rejestry, pamięci (RAM, ROM), rozumienie zasad działania prostego mikroprocesora i jego poszczególnych części (ALU, rejestry))
Limit liczby studentów
Liczba grup: maks. 6 grup 12-osobowych (PL+EN)
Laboratoria – 8-12 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Cel przedmiotu:
- zapoznanie z ogólną koncepcją systemów wbudowanych; różnorodnością
architektur, podejść implementacyjnych; zastosowaniami użytkowymi, a
także profesjonalnymi, w tym przemysłowymi;
- gruntowanie wiadomości z zakresu programowania strukturalnego w
odniesieniu do wybranych architektur systemów wbudowanych, jednoukładowych itp.;
- zapoznanie z podstawowymi standardami i wymaganiami stawianymi
rozwiązaniom systemów wbudowanych, w tym zastosowaniom przemysłowym i motoryzacyjnym;
- nabycie praktycznych umiejętności doboru typu systemu wbudowanego
do określonego zastosowania, podstawowej konfiguracji oraz implementacji
aplikacji realizujących konkretne zadania.
Efekty kształcenia
Patrz TABELA 1.
Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
0
Treści kształcenia
Omówienie pojęcia systemu wbudowanego oraz różnic pomiędzy zwykłym
systemem mikroprocesorowym (mikrokomputerowym), a systemem wbudowanym (ang. 'embedded'). Zagadnienie tzw. czasu rzeczywistego i wiążącej się z tym specyficznej koncepcji programowania i wymagań dla sprzętu,
programu i systemu operacyjnego.
W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką urządzeń wejścia / wyjścia współczesnych systemów wbudowanych / jednoukładowych. Omówione zostaną m.in. wyświetlacze LCD, LED; ekrany dotykowe, sprzęg systemu
z klawiaturą, serwomechanizmami, oraz sprzężenie pomiędzy urządzeniem
a środowiskiem. Ponadto przedstawione zostaną szczegółowe wymagania
dla systemów wbudowanych, takie jak: zużycie energii, niezawodność (miary MTBF, MTTF). W trakcie wykładu i laboratorium studenci poznają zastosowania systemów w elektronice użytkowej, przemyśle, pojazdach, i aplikacjach związanych z bezpieczeństwem. Zostaną przedstawione i omówione
wybrane typy systemów wbudowanych na przykładzie rozwiązań komercyjnych: Texas Instruments ARM/Tiva C, STMicroelectronics ARM, Atmel
AVR/Atmega.
Wykład:
1. Omówienie „filozofii” i architektury współczesnych mikrokontrolerów.
Wskazanie typowych parametrów, możliwości i ograniczeń mikrokontrolerów jednoukładowych, oraz różnic względem mikroprocesorów (integracja peryferiów, modułów we/wy), przykłady komercyjne.
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2. Omówienie sposobów dołączania urządzeń wejścia/wyjścia mikrokontrolerów i komputerów jednoukładowych, przykłady urządzeń wejścia/wyjścia pozwalających na komunikację ze „światem zewnętrznym”
np. przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe, proste przykłady sterowania serwomechanizmami i obsługi danych z czujników
wielkości fizycznych. Przedstawienie stosowanych obecnie interfejsów
komunikacyjnych systemów SoC i mikrokontrolerów (TWI, SPI, I2C,
RS485/232, bezprzewodowe).
3. Prezentacja narzędzi do konfiguracji, oprogramowywania i uruchamiania
systemów wbudowanych, zintegrowane środowiska programistyczne, a
oprogramowanie open-source, debugowanie „offline” i „online” systemu.
4. Omówienie bardziej szczegółowych zagadnień związanych ze sprzętem:
- czas rzeczywisty i jego dyskretyzacja,
- obsługa przerwań,
- modele przetwarzania sygnałów i danych w systemach wbudowanych,
- wymiana informacji pomiędzy różnymi systemami wbudowanymi, synchronizacja.
5. Omówienie specyficznych zagadnień związanych z programowaniem
systemów wbudowanych:
- realizacja współbieżności wykonywania zadań (wielozadaniowość a
wielowątkowość),
- przełączanie kontekstu,
- synchronizacja,
- omówienie roli systemu operacyjnego w komputerach jednoukładowych/systemach wbudowanych na przykładzie TI SYS/BIOS i systemu
RTOS.
6. Zajęcia typu „hands on”, czyli uruchomienie wybranego modułu systemu
wbudowanego w trakcie zajęć: oprogramowanie interfejsu USB na płycie
uruchomieniowej systemu Texas Instruments itp.
Laboratorium:
(5 sesji 3-godzinnych)

Metody dydaktyczne

1. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują zadania związane z
implementacją i oprogramowywaniem wybranych systemów wbudowanych (TI, STM, Atmel) pod okiem prowadzącego zajęcia; przykładowe zagadnienia laboratoryjne:
- oprogramowanie prostego interfejsu WE/WY (wyświetlacz dotykowy,
LED itp.),
- sterowanie silnikiem DC lub innym serwomechanizmem,
- pomiar wielkości fizycznej i sterowanie na jej podstawie procesem fizycznym,
- implementacja układu ze sprzężeniem zwrotnym (np. oprogramowanie
pojazdu automatycznie omijającego przeszkody).
2. Laboratoria mogą być wykonywane w zespołach jedno- lub dwuosobowych. Każde stanowisko laboratoryjne zawiera jeden komputer PC, płytkę uruchomieniową wykorzystywaną w konkretnym ćwiczeniu, prosty
multimetr.
Wykład:
Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego
Laboratorium:
Samodzielne (lub w zespołach 2-osobowych) rozwiązywanie zadań w laboratorium
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Metody i kryteria oceniania / Przedmiot składa się z zajęć wykładowych i laboratoryjnych. Ocena z
regulamin zaliczenia
przedmiotu jest uzależniona od sumy punktów zdobytych z zajęć laboratoryjnych i wyniku egzaminu. Każde z pięciu zajęć laboratoryjnych jest oceniane w skali 0-6 pkt. w trakcie zajęć lub po oddaniu protokołu. Egzamin
będzie oceniany w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest
26 pkt. na 50 pkt. możliwych do zdobycia.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Tak
Literatura i oprogramowanie 1. M. Kardaś, Mikrokontrolery AVR : język C : podstawy programowania
2. T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR: od podstaw do zaawansowanych aplikacji
3. Specyfikacje mikrokontrolerów Stellaris i jądra TI SYS/BIOS dostępne
online na stronie firmy Texas Instruments www.ti.com
4. J. Yiu, The definitive guide to the ARM Cortex-M3
5. T. Starecki, Mikrokontrolery 8051 w praktyce
6. M.A. Vine, C programming for the absolute beginner
7. Configurable logic microcontroller: nonvolatile memory ATMEL products.
Atmel Corporation,1998
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) konsultacje – 2 h
d) obecność na egzaminie – 3 h
2. praca własna studenta – 70 h; w tym
a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, w tym przygotowanie sprawozdań – 60 h
b) przygotowanie do egzaminu – 10 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 2 h
nauczycieli akademickich:
4. obecność na egzaminie – 3 h
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, w tym przygotowanie sprawozzajęć o charakterze prak- dań – 60 h
tycznym
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład jako 15 wykładów dwugodzinnych. Laboratorium jako 5 sesji trzygodzinnych. Laboratoria rozpoczynają się po czwartym wykładzie tak, by
studenci poznali niezbędne podstawy pracy z systemem wbudowanym stosowanym w trakcie kursu.

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk
do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
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W01

W02

U01

WIEDZA
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych układów cyfrowych, wbudowanych, ich topologii
i architektury oraz zastosowań mikrokontrolerów
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie niskopoziomowej obsługi urządzeń takich jak: wyświetlacze,
ekrany dotykowe, analogowe i cyfrowe źródła danych
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do
tworzenia modeli prostych systemów wbudowanych

U02

Potrafi dokonać analizy problemu wymagającego zastosowania systemu wbudowanego, tak by dobrać odpowiedni system i go oprogramować

U03

Potrafi wyróżnić podstawowe parametry mikrokontrolerów stosowane w systemach wbudowanych

U04

Potrafi oprogramować system wbudowany do obsługi
urządzeń wejścia-wyjścia, akwizycji danych z czujników i sterowania prostymi serwomechanizmami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie, w tym także potrafi
zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
K02
Potrafi odnajdywać problemy inżynierskie w otaczającym środowisku
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
Forma zajęć
efekty
W01
wykład
W02, U03
wykład, laboratorium
U01, U02, U04 laboratorium
K01, K02

I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
I.P6S_WG,
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.1,
III.P6S_UW.1.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.3,
III.P6S_UW.3.o
I.P6S_UW,
II.T.P6S_UW.2,
III.P6S_UW.2.o,
II.T.P6S_UW.4,
III.P6S_UW.4.o

K_W03,
K_W04,
K_W05,
K_W11
K_W01,
K_W04,
K_W11
K_U24

K_U30,
K_U24,
K_U28
K_U30,
K_U05,
K_U27,
K_U07
K_U30,
K_U25,
K_U17

I.P6S_UO,
I.P6S_KR

K_K05

I.P6S_KO,
I.P6S_KR

K_K05,
K_K06

Sposób weryfikacji
egzamin
egzamin, ocena pracy podczas laboratorium
ocena pracy podczas laboratorium oraz sprawozdania
egzamin, ocena pracy podczas laboratorium i
sprawozdania

wykład, laboratorium
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III.

OPISY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH W RAMACH
BLOKU OBIERALNEGO: ZAAWANSOWANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI,
OBOWIAZUJĄCEGO NA STUDIACH II STOPNIA

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

CHROMATYCZNA TEORIA GRAFÓW
1120-MA000-LSP-0510

Nazwa
przedmiotu Chromatyczne teoria grafów
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Chromatic Graph Theory
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka, Informatyka, Inżynieria i Analiza Danych
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

dr Konstanty Junosza-Szaniawski

Osoby prowadzące zajęcia

dr Konstanty Junosza-Szaniawski

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

4, 6 (st. I stopnia), 2 i 4 (st. II stopnia)

Minimalny numer semestru 4
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Matematyka dyskretna, Algorytmy i struktury danych
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1 ćw. 2 proj.
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi modelami kolorowanie grafów, ich zastosowaniami w szeroko rozumianym przemyśle oraz
metodami, zarówno aproksymacyjnymi jak i dokładnymi, kolorowania
grafów zgodnie z omówionymi modelami.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
(semestralny)
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt

15 godz.
15 godz.
0
15 godz.
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Treści kształcenia

Wykład: Algorytmy przybliżone klasycznego kolorowania grafów: zachłanny, LargestFirst, SmalestLast, DSatur, ConnectedSequential, GreedyIndependentSet, MasimumSetCover.
Algorytm dokładny działający w oparciu o zasadę włączania-wyłączania.
Omawiane modele z wybranymi zastosowaniami:
kolorowanie listowe, ułamkowe, sumacyjne, cyrkularne (podziału zasobów
w procesach cyklicznych), zwarte kolorowanie krawędzi (szeregowanie
zadań), harmoniczne (radiolokalizacji), kolorowanie grafów w trybie online (przydział pamięci procesora).
Ćwiczenia: j.w.
Projekt: Implementacja wybranych algorytmów dla zadanych modeli.
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
Ćwiczenia: dyskusja, metoda problemowa, studium przypadku, burza
mózgów,
Projekt: samodzielne rozwiązywanie zadań
Metody i kryteria oceniania / egzamin 60 pkt, projekt 40 pkt, razem 100pkt. 50-59 – 3.0, 60-69 – 3.5, 70regulamin zaliczenia
79 – 4.0, 80-89 – 4.5, 90-100 – 5.0
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Tak
Literatura i oprogramowanie 1. Optymalizacja dyskretna – modele i metody kolorowania grafów. Pod
redakcją Marka Kubale.
2. Tommy R. Jensen, Bjarne Toft, Graph Coloring Problems,
Witryna www przedmiotu
www.mini.pw.edu.pl/~szaniaws
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 52 h; w tym
związanych z osiągnięciem
a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje – 5 h
e) obecność na egzaminie – 2 h
2. praca własna studenta – 48 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 8 h
b) przygotowanie do ćwiczeń – 15 h
c) rozwiązanie zadań domowych – 5 h
d) przygotowanie raportu/prezentacji do projektu – 15 h
e) przygotowanie do egzaminu – 5 h
Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15h
zajęciach
wymagających 2. obecność na ćwiczeniach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich
4. konsultacje – 5 h
5. obecność na egzaminie – 2 h
Razem 52 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- Razem 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i Analiza Danych
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Efekty
kształcenia
dla modułu

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i Analiza
Danych
WIEDZA

W01

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia PRK)

Odniesienie do
efektów kształcenia dla kierunków

P6S_WG
P7S_WG

M1_W14
M2_W01
M2MNI_W14
K_W01
SI _W03
DS_W01
DS2_W13
M1_W14
M2_W01
M2MNI_W14
K_W01
SI _W03
DS_W01
DS2_W13

Zna podstawowe algorytmy kolorowania grafu

W02

P6S_WG
P7S_WG
Zna różne modele kolorowania grafów

UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi samodzielnie konstruować dowody prostych twierdzeń w dziedzinie teorii grafów
i algorytmów
U02
Potrafi analizować poprawność prostych algorytmów kolorujących graf oraz ich złożoność czasową i pamięciową oraz testować (debugging) zaimplementowany przez siebie kod źródłowy.
U03
Potrafi wykorzystać wiedzę z teorii grafów do
tworzenia, analizowania i stosowania modeli matematycznych służących do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin

P6S_UW
P7S_UW

P6S_UW
P7S_UW

P6S_WG
P7S_UW

M1_U18
M2MNI_U13
K_U01
SI _U06
DS_U01
DS2_U17
M1_U18
M2MNI_U13
K_U01
SI _U06
DS_U01
DS2_U17
M1_W25
M2MNI_U13
K_U01
SI _U06
DS_U01
DS2_U17

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

P6S_KO
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

M1_K07
M2_K03
K_K05
SI _K04
DS_K02
DS2_K04

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01, U02,
U03
K01

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

Wykład, ćwiczenia, projekt

Egzamin, projekt

Projekt

projekt

- 43-

Opis przedmiotu

GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA
Kod przedmiotu (USOS)

1120-MA000-LSP-0619

Nazwa
przedmiotu Geometria różniczkowa
w polskim
Nazwa
przedmiotu Differential Geometry
w angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego /drugiego(1) stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka / Informatyka 1
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. nzw. dr hab. Wojciech Domitrz

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

5 (studia I stopnia), 1, 3 (studia II stopnia)

Usytuowanie realizacji w Semestr zimowy / letni (1)
roku akademickim
Wymagania
wstępne/ Analiza matematyczna I, II, Algebra Liniowa I, II, Równania różniczkowe
przedmioty poprzedzające zwyczajne
Limit liczby studentów

Liczba grup: 2
Ćwiczenia – 30 os. /grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z geometrii różniczkowej
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
(semestralne)
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wstęp do teorii krzywych
2. Rozmaitości
3. Przestrzeń styczna
4. Podrozmaitości
5. Pola wektorowe
6. Pola tensorowe
7. Koneksja liniowa
8. Przesunięcie równoległe
9. Pochodna kowariantna
Ćwiczenia:
1

Niepotrzebne skreślić
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30
30
0
0

1. Zadania i przykłady ilustrujące tematy omawiane na wykładzie,
laboratoria z wykorzystaniem pakietu Mathematica
2. Wyprowadzenia wzorów oraz dowody twierdzeń, które z braku czasu
nie znalazły się na wykładzie.
Metody oceny

Studenci otrzymują na wykładzie zadania do wykonania w domu.
Studenci, którzy rozwiązali wszystkie zadane problemy są zwolnieni
z egzaminu pisemnego.
Egzamin ustny (pytania dotyczące zadań domowych).
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Tak / Nie (1)
Literatura

Witryna www przedmiotu

1. J. Gancarzewicz, B. Opozda: Wstęp do geometrii różniczkowej,
Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
2. J. Oprea: Geometria różniczkowa i jej zastosowania, PWN, Warszawa
2002 .
3. J. Skwarczyński: Geometria rozmaitości Riemanna, PWN, Warszawa
1993 .
4. M. Spivak: Comprehensive introduction to differential geometry, Publish
or Perish, 1999, vol. I, II.
http://www.mini.pw.edu.pl/~domitrz/GR/

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

5

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 70 h; w tym
związanych z osiągnięciem
a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
c) konsultacje – 10 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) przygotowanie do ćwiczeń – 10 h
b) przygotowanie prac domowych – 30 h
b) zapoznanie się z literaturą – 5 h
c) przygotowanie do egzaminu – 15 h
Razem 130 h, co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na a) obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
bezpośredniego
udziału c) konsultacje – 10 h
nauczycieli akademickich:
Razem 70 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 0
student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia dla
modułu

W01

Opis efektów kształcenia

WIEDZA
Ma podstawową wiedzę z geometrii różniczkowej, zna jej

- 45-

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszarów
nauk ścisłych
/ technicznych (2)
K_W01

Weryfikacja
osiągnięcia efektu
(3)

Prace do-

mowe,
egzamin
ustny

podstawowe pojęcia i twierdzenia.

U01

U02

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych,
dotyczących
zagadnień
szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł; Posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł.
Umie stosować podstawowe pojęcia i twierdzenia geometrii różniczkowej.

Prace domowe,
egzamin
ustny

K_U01

Prace domowe,
egzamin
ustny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role

K02

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

K03

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
i osobistych

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

KOMBINATORYCZNA TEORIA LICZB
1120-MA000-LSP-0646

Nazwa
przedmiotu Kombinatoryczna teoria liczb
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Combinatorial Number Theory
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka, Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk

Osoby prowadzące zajęcia

Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
projekt – Joanna Sokół, Michał Dębski, Krzysztof Węsek
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny
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Prace domowe,
egzamin
ustny
Prace domowe,
egzamin
ustny
Prace domowe,
egzamin
ustny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

5 (studia I stopnia), 1, 3 (studia II stopnia)

Minimalny numer semestru 5
Usytuowanie
realizacji Semestr zimowy
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Matematyka dyskretna, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 3 lab
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z głównymi wynikami
kombinatorycznej teorii liczb, począwszy od klasyki (twierdzenie Schura i
Van der Waerdena), na najnowszych wynikach i problemach otwartych
kończąc.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
0
Projekt
15
Treści kształcenia
1. Kolorowanie liczb naturalnych, twierdzenie Ramseya.
2. Twierdzenie Van der Waerdena o ciągach arytmetycznych.
3. Twierdzenia Szemeredi’ego, Furstenberga, Gowersa, oraz Greena-Tao.
4. Problem Samotnego Biegacza.
5. Kolorowanie grafów różnicowych, hipoteza Katznelsona-Ruzsy.
6. Tęczowe ciągi arytmetyczne i problem Grahama.
7. Niepowtarzalne kolorowanie grafów różnicowych.
8. Hipoteza Erdosa o systemach pokrywających.
9. Problem dyskrepancji Erdosa.
10. Pakowanie ciągów arytmetycznych i hipoteza Kakeyi
Metody dydaktyczne
wykład informacyjny, warsztaty z użyciem komputera
Metody i kryteria oceniania Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie projektu i zdanie egzami/ regulamin zaliczenia
nu końcowego.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Tak
Literatura i oprogramowa- 1. B. Landmann, Ramsey theory on the Integers, AMS (2015).
nie
2. R. Graham, B. Rotschild, J. Spencer, Ramsey Theory, Wiley (2000).
3. V. Bryant, Aspekty Kombinatoryki, WNT 2010.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studen- 1. godziny kontaktowe – 52 h; w tym
ta związanych z osiągnięa) obecność na wykładach – 30 h
ciem efektów kształcenia
b) obecność na projektach – 15 h
c) konsultacje – 5 h
d) obecność na egzaminie – 2 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) przygotowanie do projektów – 30 h
b) zapoznanie się z literaturą – 10 h
c) przygotowanie do egzaminu – 15 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na a) obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających b) obecność na projektach – 15 h
bezpośredniego
udziału c) konsultacje – 5 h
nauczycieli akademickich
d) obecność na egzaminie – 2 h
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Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą a) obecność na projektach – 15 h
student uzyskuje w ramach b) przygotowanie do projektów – 30 h
zajęć o charakterze prak- Razem 45 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma wiedzę w zakresie algebry, kombinatoryki i teorii P6S_WG
liczb, w szczególności zna pojęcie i podstawowe własno- P7S_WG
ści grupy, pierścienia, ciała, homomorfizmu. Zna podstawowe związki pierścieni i ciał z teorią liczb.
W02
Ma wiedzę w zakresie logiki, teorii mnogości i kombina- P6S_WG
M1_W14
toryki. W szczególności: zna pojęcie i podstawowe wła- P7S_WG
sności zbioru, relacji równoważności, relacji porządku,
grafu, dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce.
W03
Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i P6S_WG
najnowszych odkryciach w zakresie matematyki.
P7S_WG
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi dostrzec strukturę grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni wektorowej, elementarnych obiektów kombinatorycznych w różnych dziedzinach matematyki, potrafi
tworzyć nowe obiekty drogą konstrukcji struktur ilorazowych lub produktów kartezjańskich.
U02
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz zrealizować proces samokształcenia.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K02
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01
W03, U02,
K02
K01

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

Wykład

Egzamin

Projekt

Projekt

Wykład, projekt

Egzamin, projekt
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Opis przedmiotu
KOMBINATORYKA NA SŁOWACH
Kod przedmiotu (USOS)
Nazwa
w polskim

1120-MA000-LSP-0627

przedmiotu Kombinatoryka na słowach

Nazwa
przedmiotu Combinatorics on Words
w angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego drugiego stopnia

Forma i tryb prowadze- Stacjonarne
nia studiów
Kierunek studiów

Matematyka / Informatyka

Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmio- Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
tu
(projekt – Joanna Sokół, Michał Dębski, Krzysztof Węsek)
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (studia I stopnia), 2, 4 (studia II stopnia)

Usytuowanie realizacji w Semestr letni
roku akademickim
Wymagania
wstępne/ matematyka dyskretna, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów

Liczba grup: 3
Laboratoria – 15 osób /grupa

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z głównymi wynikami kombinatorycznej teorii liczb, począwszy od klasyki (twierdzenie Schura i Van der
Waerdena), na najnowszych wynikach i problemach otwartych kończąc.

Efekty kształcenia

Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
(semestralne)
Ćwiczenia

30
0
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Laboratorium

0

Projekt

15

Treści kształcenia

1. Ciągi bez repetycji.
2. Ciągi bez nakładek i potęg.
3. Unikanie ogólnych wzorców.
4. Twierdzenie Zimina.
5. Lemat Lokalny Lovasza i jego zastosowania w kombinatoryce na słowach.
6. Algorytmiczna wersja lematu lokalnego Lovasza.
7. Rozgrywana wersja lematu lokalnego Lovasza.
8. Gry Thuego.
10. Twierdzenie Thuego on-line.

Metody oceny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie projektu i zdanie egzaminu
końcowego.

Metody
sprawdzania Patrz TABELA 1.
efektów kształcenia
Egzamin

Tak

Literatura

1. Lothaire, Combinatorics on Words, Cambridge University Press, 1987.
2. 2. E. Demaine, R. A. Hearn, Games, Puzzles, and Computation, A. K. Peters,
2009.
3. N. Alon, J. Spencer, The probabilistic method, 4th edition, Wiley, 2016.

Witryna
miotu

www

przed-

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy 1. godziny kontaktowe – 55 h; w tym
studenta związanych z
a) obecność na wykładach – 30 h
osiągnięciem
efektów
b) obecność na projektach – 15 h
kształcenia
c) konsultacje – 10 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) przygotowanie do projektów – 30 h
b) zapoznanie się z literaturą – 10 h
c) przygotowanie do egzaminu – 15 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na
zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału
nauczycieli
akademickich:

a) obecność na wykładach – 30 h
b) obecność na projektach – 15 h
c) konsultacje – 10 h
Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS

Liczba punktów ECTS, a) obecność na projektach – 15 h
którą student uzyskuje b) przygotowanie do projektów – 30 h
w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Razem 45 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

- 50-

TABELA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dla kierunku Matematyka

Efekty kształcenia dla modułu

Opis efektów kształcenia

Odniesienie
Weryfido efektów
kacja
kształcenia
osiądla obszarów
gnięcia
nauk ściefektu (3)
słych ()

WIEDZA

W01

Ma wiedzę w zakresie algebry abstrakcyjnej, w szczególności
zna pojęcie i podstawowe własności grupy, pierścienia, ciała,
homomorfizmu. Zna podstawowe związki pierścieni i ciał
z teorią liczb.

ML-W17

Egzamin

W02

Ma wiedzę w zakresie logiki, teorii mnogości i kombinatoryki. W szczególności: zna pojęcie i podstawowe własności
zbioru, relacji równoważności, relacji porządku, grafu, dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce.

ML_W15

Egzamin

W03

Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju
i najnowszych odkryciach w zakresie matematyki.

M2_W03

Projekt

U01

Potrafi dostrzec strukturę grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni wektorowej, elementarnych obiektów kombinatorycznych w różnych dziedzinach matematyki, potrafi tworzyć nowe obiekty drogą konstrukcji struktur ilorazowych
lub produktów kartezjańskich.

ML_U15

Egzamin

U02

Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz zrealizować proces samokształcenia.

M2_U02

Projekt

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

ML_KS01

Egzamin,
projekt

K02

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność

ML_KS01
M2_K01

Projekt

TABELA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dla kierunku Informatyka

Efekty kształcenia dla modułu

Opis efektów kształcenia

WIEDZA
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Odniesienie
do efektów
Weryfikształcenia
kacja
dla obszarów
osiąnauk ścignięcia
słych / tech- efektu (3)
nicznych (2)

Efekty kształcenia dla modułu

Opis efektów kształcenia

W01

Posiada pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie programowania liniowego i optymalizacji liniowej i nieliniowej;
zna podstawy teorii liczb i możliwości jej wykorzystania w
kryptografii

Odniesienie
do efektów
Weryfikształcenia
kacja
dla obszarów
osiąnauk ścignięcia
słych / tech- efektu (3)
nicznych (2)

SI_W01

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

LOGIKA
1120-MA000-LSP-0523

Nazwa
przedmiotu Logika
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Logic
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia stu- Stacjonarne
diów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr Michał Stronkowski
Zakład Algebry i Kombinatoryki, M.Stronkowski@mini.pw.edu.pl
Dr Michał Stronkowski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Podstawowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Zaawansowane zagadnienia matematyki

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru

3 (I stopień)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr zimowy
akademickim
Wymagania wstępne / przed- Elementy logiki i teorii mnogości
mioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowych zagadnień logiki matematycznej.
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Egzamin

Efekty kształcenia

Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
30
Laboratorium
0
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Logika zdaniowa:
a) Twierdzenie o zupełności,
b) Elementy teorii dowodu: naturalna dedukcja, rezolucje.
2. Logika pierwszego rzędu:
a) Twierdzenie o zupełności,
b) Elementy teorii dowodu: naturalna dedukcja.
c) Elementy teorii modeli.
Ćwiczenia:
1. Problemy nawiązujące do treści z wykładu
2. Wybrane bardziej zaawansowane tematy, np. arytmetyka, tw. o zwartości
czy gry Ehrenfeuchta-Fraissego (w zależności od zainteresowań studentów)
przedstawione w postaci referatów.
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny;
Ćwiczenia: samodzielne rozwiązywanie i wspólne rozwiązywanie problemów, dyskusja, referat.
Metody i kryteria oceniania / Punkty do zdobyćia: Referat ustny - 0, 3 lub 3,5 pt.; rozwiązywanie zadań 0regulamin zaliczenia
1 pt; referat pisemny 0,5 pt. Ocena = liczba zdobytych punktów.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie

Witryna www przedmiotu

1. A Concise Introduction to Mathematical Logic, Wolfgang Rautenberg,
Springer 2010.
2. Logic and Structure, Dirk van Dalen, Springer 2004.
3. Mathematical Logic for Computer Science, Mordechai Ben-Ari, Springer
2001.
https://www.mini.pw.edu.pl/~stronkow/www/dydaktyka/dyd.html

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe –65h; w tym
związanych z osiągnięciem
a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
c) obecność na laboratoriach – 0 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 45 h; w tym
a) przygotowanie do ćwiczeń i sprawdzianu – 20 h
b) zapoznanie się z literaturą – 15 h
c) przygotowanie do egzaminu – 0 h
d) przygotowanie referatu – 10 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- a) obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
średniego udziału nauczycieli c) obecność na laboratoriach – 0 h
akademickich
d) konsultacje – 5 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
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Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty kształOPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
cenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01

Zna podstawowe pojęcia logiki matematycznej

I.P7S_WG

K_W01,
SI
_W09,
CC_W11

I.P7S_UW

K_U01,
SI_U01,
CC_U01

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Umie przeprowadzać dowody matematyczne i je prezentować
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Rozumie potrzebę prostego i ścisłego przekazywania I.P7S_UU
wiedzy
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, U01, K01

Forma zajęć

SI _K03,
CC_K03

Sposób weryfikacji

Ćwiczenia

Referaty, rozwiązywanie zadań

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

MATEMATYKA DYSKRETNA 3
1120-MA000-LSP-0524

Nazwa
przedmiotu Matematyka Dyskretna 3
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Discrete Mathematics 3
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia stu- Stacjonarne
diów
Kierunek studiów
Matematyka, Informatyka, Inżynieria i Analiza Danych
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr
Paweł
Naroski,
p.naroski@mini.pw.edu.pl
Dr Paweł Naroski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe / Podstawowe
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Zakład

Algebry

i

Kombinatoryki,

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne / Obowiązkowe: Zaawansowane zagadnienia matematyki

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

Semestr 4, 6 (studia I stopnia), semestr 2, 4 (studia II stopnia)

Minimalny numer semestru

2

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania wstępne / przed- Matematyka Dyskretna, Elementy Logiki i Teorii Mnogości
mioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie szerokiego spektrum klasycznych
wyników kombinatorycznych oraz współczesnych trendów w tej dziedzinie
matematyki i informatyki teoretycznej.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
30
Laboratorium
0
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład: Kombinatoryka zbiorów uporządkowanych (twierdzenie Dilwortha). Teoria wyboru społecznego (twierdzenie Arrowa). Matroidy (algorytmy zachłanne, twierdzenie Edmondsa). Grafy skierowane (turnieje, Twierdzenie Eulera, Twierdzenie Diraca. ciągi de Bruijna). Twierdzenie Tutte’a o
1-faktorze. Twierdzenie Bondyego-Chvátala. Lemat Burnside'a, Twierdzenie Pólyi. Metody probabilistyczne w kombinatoryce. Konfiguracje kombinatoryczne. Geometrie skończone. Elementy ekstremalnej teorii zbiorów
(Twierdzenie Turána, Twierdzenie Spernera. Twierdzenie Erdősa-KoRado).

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia: Kombinatoryka zbiorów uporządkowanych (twierdzenie Dilwortha). Teoria wyboru społecznego (twierdzenie Arrowa). Matroidy (algorytmy zachłanne, twierdzenie Edmondsa). Grafy skierowane (turnieje,
Twierdzenie Eulera, Twierdzenie Diraca. ciągi de Bruijna). Twierdzenie
Tutte’a o 1-faktorze. Twierdzenie Bondyego-Chvátala. Lemat Burnside'a,
Twierdzenie Pólyi. Metody probabilistyczne w kombinatoryce. Konfiguracje
kombinatoryczne. Geometrie skończone. Elementy ekstremalnej teorii zbiorów (Twierdzenie Turána, Twierdzenie Spernera. Twierdzenie Erdősa-KoRado).
Wykłady będą na poły informacyjne, a na poły problemowe. Ćwiczenia będą
odbywać się w formie dyskusji i burzy mózgów, choć nie zabraknie również
samodzielnego rozwiązywania zadań.

Metody i kryteria oceniania / Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na każdych ćwiczeniach opuregulamin zaliczenia
blikowana zostanie lista zadań dotyczących materiału omawianego na
ostatnim wykładzie. Za każde rozwiązane na zajęciach zadanie student
otrzyma od jednego do sześciu punktów w zależności od jego trudności.
Nierozwiązane w czasie ćwiczeń zadania stają się pracą domową wartą
połowę nominalnej liczby punktów. Punkty te otrzyma pierwsza osoba,
która przyśle poprawne rozwiązanie drogą mailową. Oceny wystawione
zostaną wg skali: bardzo dobry – co najmniej 36p., ponad dobry – 32-35p,
dobry – 28-31p., dość dobry – 24-27p., dostateczny – 20-23p. Studenci,
którzy nie zaliczą przedmiotu w powyższym trybie będą mieli prawo do
kolokwium poprawkowego, na którym jedyną możliwą oceną pozytywną
będzie ocena dostateczna, do której otrzymania potrzebne będzie rozwią-
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zanie dwóch z czterech zadań.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie

Witryna www przedmiotu

1. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Warszawa, WNT 1989.
2. R. J. Wilson, Wstęp do teorii grafów, PWN, Warszawa 1998.
3. V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa 1997.
4.Z. Palka, A. Ruciński, Wykłady z Kombinatoryki, cz. 1, WNT, Warszawa
1998.
5.W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
6. R. Diestel, Graph Theory, Springer-Verlag, 2008
https://www.mini.pw.edu.pl/~pnaroski/www/?Dydaktyka

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2.praca własna studenta – 45 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) przygotowanie do ćwiczeń – 10 h
c) rozwiązanie zadań domowych – 30 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na ćwiczeniach – 30 h
średniego udziału nauczycieli 5. konsultacje – 5 h
akademickich
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 0
student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do
Odniesienie
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcecharakterystyk
do efektów
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
nia dla modułu
drugiego stopnia kształcenia dla
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
PRK
kierunków
WIEDZA
W01

W02

W03

Absolwent ma wiedzę w zakresie logiki, teorii mnogości i kombinatoryki. W szczególności: zna podstawowe własności relacji równoważności, relacji porządku, grafu, dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w
matematyce.
Absolwent ma wiedzę w zakresie algebry, w szczególności zna pojęcie i podstawowe własności grupy,
pierścienia, ciała, homomorfizmu. Zna podstawowe
związki pierścieni i ciał z teorią liczb.
Absolwent ma wiedzę w zakresie podstaw algorytmiki i struktur danych
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P6S_WG

M1_W14

P6S_WG

M1_W16

P6S_WG

M1_W20

W04

W05
W06
W07

Ma wiedzę z matematyki – obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, logikę
i teorię mnogości, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z
informatyką.
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności
obliczeniowej.
Ma wiedzę z podstaw matematyki wyższej, obejmującą analizę matematyczną, logikę, teorię mnogości,
algebrę liniową, geometrię i matematykę dyskretną.
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności
obliczeniowej.
UMIEJĘTNOŚCI

U01

P6S_WG

K_W01

P6S_WG

K_W04-

P6S_WG

DS_W01

P6S_WG

DS_W08

Absolwent potrafi w sposób zrozumiały, przedstawić
poprawne rozumowanie matematyczne, formułować
twierdzenia i definicje, posługuje się rachunkiem zdań i
kwantyfikatorów, językiem teorii mnogości, indukcją
matematyczną, rekurencją.
U02
Absolwent potrafi dostrzec strukturę grupy, pierścienia,
ciała, przestrzeni wektorowej, elementarnych obiektów
kombinatorycznych w różnych dziedzinach matematyki,
potrafi tworzyć nowe obiekty drogą konstrukcji struktur
ilorazowych lub produktów kartezjańskich.
U03
Absolwent potrafi formułować w postaci pseudokodu
rozwiązania prostych problemów algorytmicznych
(w szczególności zagadnień dot. działań na tablicach
i macierzach) oraz je implementować, używając wybranego deklaratywnego języka programowania.
U04
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do
opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów
oraz innych działań w obszarze informatyki.
U05
Potrafi wykorzystać wiedzę z teorii grafów do tworzenia,
analizowania i stosowania modeli matematycznych służących do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.
U06
Potrafi zidentyfikować dyskretne struktury matematyczne w problemach i wykorzystać teoretyczną wiedzę dotyczącą tych struktur do analizy i rozwiązania tych problemów.
U07
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
U08
Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli i rozwiązywania zagadnień
praktycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.
K02
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy
i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy
i organizacje zawodowe).
K03
Jest przygotowany do formułowania wniosków i prezentacji wyników w sposób zrozumiały dla szerokiego grona
odbiorców.
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
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P6S_UW,
P6S_UK

M1_U11

P6S_UW

M1_U12

P6S_UW

M1_U18

P6S_UW

K_U01

P6S_UW

K_U03

P6S_UW

K_U04

P6S_UW

K_U05

P6S_UW

DS_U01-

P6S_UO

M1_K02
K_K02

P6S_KO

DS_K05

Forma zajęć

Zamierzone efekty

Sposób weryfikacji

W01-W07, U01- Wykład, Ćwiczenia
U08, K01-K03

Ocena rozwiązania zadań na ćwiczeniach i
prac domowych.

Opis przedmiotu
METODY ALGEBRY LINIOWEJ W KOMBINATORYCE, GEOMETRII I INFORMATYCE
Kod przedmiotu (USOS)
1120-MA000-LSP-0525
Nazwa
przedmiotu Metody algebry liniowej w kombinatoryce, geometrii i informatyce
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Linear Algebra Methods in Combinatorics, Geometry and Computer Science
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia stu- Stacjonarne
diów
Kierunek studiów
Matematyka / Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Barbara Roszkowska-Lech

Osoby prowadzące zajęcia

Barbara Roszkowska-Lech

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

4, 6 (studia I stopnia), 2, 4 (studia II stopnia)

Minimalny numer semestru

4

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania wstępne / przed- Algebra liniowa z geometrią, Matematyka dyskretna
mioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Pokazanie różnorodnych zastosowań metod algebry liniowej w zagadnieniach praktycznych i innych działach matematyki.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
15
Laboratorium
0
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
W trakcie wykładu przypomniane zostaną znane z podstawowego kursu
algebry liniowej podstawowe pojęcia algebry liniowej takie jak liniowa
zależność i niezależność, rząd macierzy, wyznacznik, wartości i wektory
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własne. Omówione zostanie też pojęcie przestrzeni afinicznej. A następnie
pokazane zostanie jak pojęcia i metody algebry liniowej można stosować w
różnych działach matematyki i nie tylko. Przykłady zastosowań to badanie
rozkładów grafów na grafy dwudzielne, badanie globalnych własności grafu
za pomocą własności macierzy sąsiedztwa, zliczanie drzew rozpinających
za pomocą laplasjanu grafu, macierzowa wersja twierdzenia Halla, pewne
twierdzenia ekstremalnej teorii zbiorów. W drugiej części wykładu omówione zostaną zastosowania algebry liniowej w kryptografii, teorii kodowania, grafice komputerowej, urządzeniach typu GPS.
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, ćwiczenia audytoryjne
Metody i kryteria oceniania / Aktywność na zajęciach 10 punktów, zadania domowe 20 punktów, koloregulamin zaliczenia
kwium 30 punktów
0–30 – dwa (niedostateczny)
30–36 – trzy (dostateczny)
37–43 – trzy i pół (dość dobry)
44–49 – cztery (dobry)
50–55 – cztery i pół (ponad dobry)
56–60 – pięć (bardzo dobry)
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie

1.Laszlo Babai, Peter Frankl Linear, Algebra methods In combinatorics with
applications to Geometry and Computer Science (preliminary wersion 2)
Department of Computer Science, The University of Chicago 1992
2.Jiri Matousek, Thirty-three Miniatures, Mathematical and Algorithmic
applications of Linear Algebra, AMS, 2008
3.Tim Chartier, When life is linear from computer graphic to bracketology,
MAA< 2015

Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS
3
Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe –50 h; w tym
związanych z osiągnięciem
a) obecność na wykładach –30h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 40 h; w tym
a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 30 h
b) zapoznanie się z literaturą – 10 h
Razem 90 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- a) obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
średniego udziału nauczycieli c} konsultacje – 5 h
akademickich
Razem50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 0
student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka
Efekty kształceOPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Odniesienie
Odniesienie
nia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
do charakterydo efektów
dla modułu
Informatyka / Matematyka
styk drugiego
kształcenia
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stopnia PRK

dla kierunków

WIEDZA
W01

Student zna algebraiczne aspekty struktur kombinatorycznych i geometrycznych

P6S_WG,
P7S_WG

W02

Student posiada wiedzę na temat zastosowań algebry
liniowej kombinatoryce, geometrii i informatyce

P6S_WG,
P7S_WG

W03

Student zna twierdzenia i metody Algebry liniowej wykorzystywane z kombinatoryce, geometrii i informatyce.

P6S_WG,
P7S_WG

M2_W01
M2_W03
M2MNI_W0
2
SI _W01
SI _W03
M2_W01
M2_W03
SI _W01
SI _W03
M2_W01
M2_W03
M2MNI_W0
2
SI _W01
SI _W03

UMIEJĘTNOŚCI
U01

P6S_UW,
P7S_UW
Potrafi sformułować problemy i twierdzenia kombinatoryki ekstremalnej.

U02
Umie przedstawić dowody twierdzeń kombinatoryki
wykorzystując aparat algebry abstrakcyjnej i liniowej
U03

P6S_UW,
P7S_UW

P6S_UW,
P7S_UW
Umie wykorzystać macierze incydencji do opisu własności grafów i konfiguracji kombinatorycznych

M2_U01
M2MNI_U0
1
M2MNI_U0
2
SI _U06
SI _U08
M2MNI_U0
1
M2MNI_U0
2
SI _U06
SI _U08
M2MNI_U0
1
M2MNI_U0
2
SI _U06
SI _U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

P6S_KK
P7S_KK
K02
Student rozumie społeczne aspekty praktycznego stoso- P6S_WK
wania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związane z tym P7S_WK
odpowiedzialności
K03
Absolwent rozumie przydatność nabytej wiedzy P6S_WK
i umiejętności obliczeniowych do stawiania hipotez oraz P7S_WK
ich weryfikacji w możliwych zastosowaniach.
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Student poprawnie posługuje się terminologią fachową

Zamierzone
efekty
W01 – W03,
U01, U03
U02, K03
K01, K03

Forma zajęć

Sposób weryfikacji
Kolokwium

Wykład
Ćwiczenia

Zadania domowe

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach
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M2_K01
SI_K06
M2_K02
SI_K02
SI_K06
M2_K02
SI_K05

Opis przedmiotu
METODY KOMPUTEROWE W RÓWNANIACH RÓŻNICZKOWYCH
Kod przedmiotu (USOS)
1120-MA000-LSP-0643
Nazwa
przedmiotu Metody komputerowe w równaniach różniczkowych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Computer methods in differential equations
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka (st. I i II stopnia), Inżynieria i Analiza Danych (st. II stopnia)
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

dr inż. Łukasz Błaszczyk e-mail: L.Blaszczyk@mini.pw.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia

dr inż. Łukasz Błaszczyk

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu)

Zaawansowany

Grupa przedmiotów)
Status przedmiotu

Matematyka: Obieralne
Inż. i An. Danych: Obowiązkowe: Zaawansowane zagadnienia matematyki
-

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

5 (st. I stopnia) / 1, 2 i 3 (st. II stopnia)

Minimalny numer semestru

5 (st. I stopnia) / 1 (st. II stopnia)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr zimowy
akademickim
Wymagania
wstępne
/ Studenci Matematyki: Analiza matematyczna I-III (wymagane), Równaprzedmioty poprzedzające
nia różniczkowe zwyczajne oraz Równania różniczkowe cząstkowe
(zalecane). Studenci Inżynierii i Analizy Danych (absolwenci kierunku
Informatyka): Analiza matematyczna I-II (wymagane), Równania różniczkowe (zalecane).
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1 grupa laboratoryjna
Laboratoria – 20 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Zapoznanie z narzędziami do obliczeń numerycznych i symbolicznych wykorzystywanych w rozwiązywaniu równań różniczkowych oraz pokazanie
zastosowań w modelowaniu zjawisk fizycznych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
15 h
mestralny)
Ćwiczenia
0h
Laboratorium
45 h
Projekt
0h
Treści kształcenia
Wykład (5x3h):
1. Różniczkowanie numeryczne: formuły różnicowe, zwiększanie dokładności różniczkowania.
2-3. Równania różniczkowe zwyczajne: podstawowe własności metod rozwiązywania równań różniczkowych (rząd i błąd metody), liniowe metody
wielokrokowe, metody typu Runge-Kutty, zgodność, stabilność i zbieżność
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metod numerycznych, dynamiczne dobieranie długości kroku.
4-5. Równania różniczkowe cząstkowe: metoda różnic skończonych, schematy różnicowe (zgodność, stabilność i zbieżność) dla równań hiperbolicznych i parabolicznych (1D), schematy dla równań eliptycznych (2D).

Metody dydaktyczne

Laboratorium (15x3h):
1. Wprowadzenie do środowiska Mathematica.
2. Wprowadzenie do równań różniczkowych: użycie wbudowanego solwera
do znajdowania rozwiązań analitycznych i numerycznych, analiza jakościowa równań.
3. Układy równań zwyczajnych: implementacja metod analitycznych i porównanie z gotowymi narzędziami.
4. Zastosowania #1: równanie zawieszonego łańcucha.
5. Zastosowania #2: model wahadła matematycznego.
6. Zastosowania #3: uproszczony model tłoka w cylindrze.
7. Wprowadzenie do MATLABa.
8. Metody numeryczne w RRZ: implementacja w MATABie metod z wykładu.
9. Różniczkowanie numeryczne w MATLABie: schematy jednokrokowe,
badanie stabilności rozwiązań.
10. Równanie falowe i zjawisko rezonansu: badanie zachowania rozwiązań
równania falowego i analizy zjawiska rezonansu.
11. Równanie wiszącej liny: wykorzystanie dodatkowych warunków brzegowych i porównanie z rozwiązaniem analitycznym.
12. Równanie dyfuzji: wykorzystanie metod rozwiązywania rzadkich układów liniowych.
13. Układ równań płytkiej wody: użycie metod różnicowych do rozwiązywania nieliniowych praw zachowania.
14. Równania cząstkowe w Mathematice: użycie wbudowanych solwerów
w Mathematice, wskazanie ograniczeń programu.
15. Prezentacje prac studenckich.
Wykład: wykład informacyjny
Laboratorium: warsztaty z użyciem komputera oraz samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium

Metody i kryteria oceniania / Ocena z wykładu i laboratorium będzie wystawiona na podstawie pracy
regulamin zaliczenia
w laboratorium oraz zespołowego projektu.
Przedmiot oceniany będzie w skali 0-100 punktów. Na ocenę będą składały
się punkty za sprawozdania wykonywane po ćwiczeniach laboratoryjnych
(60 punktów) oraz zespołowy projekt (zakończony prezentacją) wykorzystujący zagadnienia teoretyczne poruszane na wykładzie i implementowane
podczas ćwiczeń laboratoryjnych (40 punktów).
Ocena będzie wystawiona według standardowej skali procentowej.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. D. Griffiths, D. J. Higham, „Numerical Methods for Ordinary Differential
Equations – Initial Value Problems,” Springer-Verlag London 2010.
2. J. C. Strikwerda, „Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations,” Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004.
3. R. J. LeVeque, „Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations,” Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
4. Oprogramowanie Wolfram Mathematica.
5. Oprogramowanie MATLAB.
Witryna www przedmiotu
http://pages.mini.pw.edu.pl/~blaszczykl/dydaktyka/RRLAB.html
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

5

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 75 h; w tym
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związanych z osiągnięciem
efektów kształcenia

a) obecność na wykładach – 15 h
b) obecność na laboratoriach – 45 h
c) konsultacje i/lub e-konsultacje – 15 h
2. praca własna studenta – 50 h; w tym
a) przygotowanie do laboratorium – 15 h
b) zapoznanie się z literaturą – 15 h
c) przygotowanie sprawozdań i prac domowych – 20 h
Razem 125 h, co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 15 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na laboratoriach – 45 h
średniego udziału nauczycieli 3. konsultacje i/lub e-konsultacje – 15 h
akademickich
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 45 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie sprawozdań i prac domowych – 20 h
zajęć o charakterze praktycz- Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
nym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład będzie odbywał się nieregularnie (5 spotkań po 3h). Pierwszy wykład odbędzie się w drugim tygodniu semestru.

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA

W01

Ma wiedzę w zakresie metod numerycznego różniczkowania funkcji, badania i rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.

II.X.P6S_WG.1.o
II.X.P6S_WG.2.o
II.X.P7S_WG.1.o

W02

Zna podstawy metody różnic skończonych rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.

II.X.P6S_WG.1.o
II.X.P6S_WG.2.o
II.X.P7S_WG.1.o

W03

Ma podstawową wiedzę z zakresu zastosowania równań różniczkowych do modelowania zjawisk fizycznych.

II.X.P6S_WG.2.o

M1_W02
M1_W07M1_W08
M1_W18
M2MNT_W03
DS2_W14
M1_W09
M1_W18
M2MNT_W03
DS2_W14
M1_W25
M2_W02
DS2_W06DS2_W14

UMIEJĘTNOŚCI
U01

Potrafi zastosować gotowe narzędzia komputerowe do
rozwiązywania równań różniczkowych.

U02

Potrafi przedstawiać wyniki samodzielnych eksperymentów komputerowych w formie sprawozdania i
referatu.

U03

Sprawnie posługuje się poprawnym językiem matematycznym oraz regułami wnioskowania. W oparciu o
materiały źródłowe, potrafi przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne.
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II.X.P6S_UW.1.o
II.X.P7S_UW.3.o
II.T.P7S_UW.4
III.P7S_UW_1.o
II.X.P6S_UW.1.o
II.T.P7S_UW.2
II.T.P7S_UW.3
III.P7S_UW.2.o
III.P7S_UW.3.o
II.X.P6S_UW.1.o
II.T.P7S_UW.2
II.T.P7S_UW.3
III.P7S_UW.2.o
III.P7S_UW.3.o

M1_U07
M1_U16
M2MNT_U16
DS2_U20M1_U15
M1_U23
M2_U01
DS2_U15
M1_U15
M1_U23
M2_U01
M2_U03
DS2_U13
DS2_U21

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Potrafi współdziałać w grupie, dążąc do rozwiązania postawionego problemu.

-

M1_K02
M1_K03
M2MNT_K01
DS2_K03
DS2_K04

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

W01, W02

wykład

ocena zespołowego projektu

W01 – W03,
U01 – U03,
K01

laboratorium

ocena zespołowego projektu,
ocena sprawozdań

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

MODELOWANIE GEOMETRYCZNE 2
1120-INCAD-MSP-0583

Nazwa
przedmiotu Modelowanie geometryczne 2
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Geometric modelling 2
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalności

Projektowanie systemów CAD/CAM

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. dr hab. Krzysztof Marciniak
Zakład CADMED, K.Marciniak@mini.pw.edu.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Marciniak, Dr inż. Przemysław Dobrowolski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Zaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Zaawansowane zagadnienia matematyki

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

3 (II stopień)

Minimalny numer semestru

3 (II stopień)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania
wstępne
/ Modelowanie geometryczne 1, Programowanie urządzeń sterowanych nuprzedmioty poprzedzające
merycznie
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
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C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami modelowania geometrycznego, w szczególności z zagadnieniami budowy geometrycznych baz danych dla modeli pól tensorowych na rozmaitościach Riemannowskich. W ramach przedmiotu studenci poznają metody
i algorytmy projektowania i eksploatacji geometrycznych baz danych dla
systemów symulacji procesów mechaniki ośrodków ciągłych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
15
Laboratorium
0
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład, ćwiczenia:
Tensory i odwzorowania n-liniowe. Algebra zewnętrzna i objętość zorientowana.
Współrzędne krzywoliniowe w Rn. Pochodna kowariantna w Rn. Pochodna
Liego w Rn. Pochodna zewnętrzna w Rn.
Hiperpowierzchnie i koneksja Levi-Civita. Rozmaitości różniczkowe. Pochodna Liego i warunki całkowalności. Pochodna zewnętrzna i ograniczenia
różniczkowe.
Przestrzenie o koneksji afinicznej. Przestrzenie Riemmana. Grupy Liego i
ich algebry. Przestrzenie metryczne i topologiczne.
Grupy homologii i topologia powierzchni. Grupy homotopii i przestrzenie
nakrywające.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny i problemowy
Ćwiczenia:
Dyskusja, metoda problemowa, studium przypadku, samodzielne rozwiązywanie zadań
Metody i kryteria oceniania / Oceniana jest aktywność na ćwiczeniach i rozwiązania prac domowych.
regulamin zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do rozmowy
zaliczeniowej.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. K. Marciniak, Lectures on Geometric Modelling 2 (dostępne na wykładzie)
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 30 h
b) przygotowanie do ćwiczeń – 10 h
c) rozwiązanie prac domowych – 20 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na ćwiczeniach – 15 h
średniego udziału nauczycieli 3. konsultacje – 5 h
akademickich:
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. rozwiązanie prac domowych – 20 h
student uzyskuje w ramach Razem 20 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS

- 65-

zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Zna zaawansowane algorytmy i struktury danych do
I.P7S_WG
CC_W02,
projektowania geometrycznych baz danych dla opisu
CC_W10,
pól tensorowych na rozmaitościach różniczkowych.
CC_W11,
CC_W01UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi przeanalizować wymagania w przedsięwzię- I.P7S_UW
CC_U06,
ciach związanych projektowaniem geometrycznej bazy
CC_U19
danych dla rozmaitości Riemannowskich i rozwiązywania równań MES mechaniki klasycznej
U02
Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania in- I.P7S_UW
CC_U01,
formacji technicznej dotyczącej geometrycznych baz
CC_U06,
danych dla modeli opisanych przez równania różniczCC_U07,
kowe fizyki klasycznej
CC_U19
U03
Potrafi zaprojektować efektywne algorytmy reprezen- I.P7S_UW
CC_U07,
tacji rozmaitości Riemannowskich i przygotowania
CC_U13
danych do obliczeń typu MES
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świa- I.P7S_UU
CC_K01
domość potrzeby samokształcenia w ramach procesu
kształcenia ustawicznego
K02
Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu I.P7S_UK
CC_U03,
umożliwiającym bezproblemową komunikację w zaCC_K08
kresie zagadnień zawodowych
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01,
U01,
U02,
U03,
K01, K02

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, ćwiczenia

rozmowa zaliczeniowa, ocena aktywności i
pracy na ćwiczeniach oraz prac domowych

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)
Nazwa
w polskim
Nazwa
w angielskim

TEORIA LICZB
1120-MA000-LSP-0513

przedmiotu Teoria Liczb
przedmiotu Number Theory
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A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka i Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Barbara Roszkowska-Lech

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

5 (studia I stopnia), 1, 3 (studia II stopnia)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr zimowy
akademickim
Wymagania wstępne/ przed- Algebra liniowa z geometrią
mioty poprzedzające
Limit liczby studentów

Liczba grup:

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami teorii liczb
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralne)
Ćwiczenia
30
Laboratorium
0
Projekt
0
Treści kształcenia
1.Podstawowe działy teorii liczb. Krótkie informacje z historii rozwoju teorii liczb. Systemy pozycyjne zapisu liczb całkowitych.
2.Teoria podzielności w pierścieniu liczb całkowitych. Algorytm Euklidesa.
Największy wspólny dzielnik. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Liczby
względnie pierwsze.
3.Kongruencje i pierścienie liczb całkowitych modulo m. Chińskie twierdzenie o resztach i jego zastosowanie.
4.Liczby pierwsze. Dowody istnienia nieskończonej ilości liczb pierwszych.
Twierdzenie Dirichleta o liczbach pierwszych w postępach arytmetycznych
(informacyjnie) i jego zastosowania. Dowody szczególnych przypadków
tego twierdzenia.
5.Podstawowe twierdzenia teorii liczb. Twierdzenie Eulera, Małe Twierdzenie Fermata. Twierdzenie Wilsona. Twierdzenie Czebyszewa
6.Liczby pseudopierwsze, Algorytmy badania pierwszości, kryterium Millera-Rabina
7.Równania diofantyczne. Kongrurencje stopni pierwszego i drugiego.
8. Ułamki łańcuchowe i równania Pella.
9.Reszty kwadratowe. Symbole Legendre'a i Jacobiego. Prawo wzajemności
reszt kwadratowych
10. Przedstawienie liczb naturalnych w postaci sum liczb kwadratowych.
Informacje o problemach Waringa.
11. Pierwiastki pierwotne i logarytm dyskretny. Kongurencje wyższych
stopni
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12.Podstawowe funkcje arytmetyczne. Funkcje multyplikatywne. Splot
Dirichleta.
13.Klasyczne problemy w teorii liczb.
Metody oceny

Aktywność na zajęciach 10, zadania domowe 30punktów, Kolokwium 30 punktów
0 – 35 dwa
35 – 41 trzy
42 – 49 trzy i pół
50 – 58 cztery
59 – 64 cztery i pół
65 – 70 pięć
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura

W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa
2006.
Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa 2006
P. Ribenboim, Mała księga wielkich liczb pierwszych, WNT, Warszawa, 1996
W. Sierpiński, Teoria liczb, PWN, Warszawa 1950 (tom 1), 1959 (tom 2).
A. Nowickii, książki serii "Podróże po Imperium Liczb" ,, Olsztyn, Toruń, 2008
- 2013.

Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe –65h; w tym
związanych z osiągnięciem
a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta –50h; w tym
a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów, rozwiązywanie
zadań domowych – 30 h
b) zapoznanie się z literaturą – 20 h
Razem 115 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- a) obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- b) obecność na ćwiczeniach – 30 h
średniego udziału nauczycieli c) konsultacje – 5 h
akademickich:
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dla kierunku Informatyka
Efekty
kształcenia
dla modułu
W01

Opis efektów kształcenia
WIEDZA
Student zdaje sobie sprawę z fundamentalnego znaczenia
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Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
SI_W01

Weryfikacja
osiągnięcia efektu
kolo-

W02
W03

U01

U02
U03

K01

liczb pierwszych w matematyce i zna historię badań nad ich
rozmieszczeniem i podstawowe twierdzenia z nimi związane,
Student zna podstawowe twierdzenia elementarnej teorii
liczb oraz zna podstawowe algorytmy związane z teorią
liczb oraz rozumie problemy związane z ich złożonością
Student zna najsłynniejsze otwarte problemy teorii liczb;
potrafi rozeznać ich znaczenie w samej teorii liczb i w szerszym kontekście (matematycznym i kulturowym
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie rozwiązywać podstawowe równania diofantyczne ( w szczególności udowodnić, że równanie nie ma
rozwiązań
Student potrafi stosować podstawowe fakty i twierdzenia
(małe twierdzenie Fermata, twierdzenie Eulera, twierdzenie
Wilsona,); rozumie znaczenie teorii kongruencji dla współczesnej kryptografii.
Student zna prawo wzajemności dla reszt kwadratowych
i potrafi je stosować
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności;

kwium

SI_W01
SI_W11

kolokwium

SI_W01

kolokwium

SI_U09
SI_U06

kolokwium

SI_U06

kolokwium

SI_U09
SI_U06

kolokwium

SI_K02
SI_K06

Zadania
domowe

K02

Student poprawnie posługuje się terminologią fachową

SI_K06

K03

Student myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących
bądź stworzenia nowych rozwiązań.

SI_K05

Zadania
domowe
Zadania
domowe

Opis przedmiotu

UCZENIE MASZYNOWE OPARTE NA FUNKCJACH JĄDROWYCH
Kod przedmiotu (USOS)

1120-IN000-ISP-0636

Nazwa
przedmiotu Uczenie maszynowe oparte na funkcjach jądrowych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Kernel-based machine learning
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

Wszystkie specjalności

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, Zakład Geometrii Różniczkowej, email Z.Pasternak-Winiarski@mini.pw.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia

dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, mgr Monika Drewnik

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Podstawowy

- 69-

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowe: Zaawansowane zagadnienia matematyki

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

Szósty

Minimalny numer semestru

Czwarty

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania
wstępne
/ Algebra liniowa / Analiza Matematyczna
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

(i) Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami teorii
liniowego uczenie (się) maszyn; (ii) ) zapoznanie studenta z podstawowymi
pojęciami i twierdzeniami teorii przestrzeni Hilberta z jądrem reprodukującym; (iii) Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami z zakresu opytmalizacji (iv) przekazanie umiejętność stosowania poznanej wiedzy w zagadnieniach klasyfikacji związanych z działaniem Maszyny
Wektorów Podpierających (SVM); (iv) umożliwienie w oparciu o wyżej
wymienioną wiedzę dalszego studiowania oraz konstruowania algorytmów
SVM

Efekty kształcenia

Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Liniowe uczenie (się) maszyn (klasyfikacja liniowa, hiperpłaszczyzna
oddzielająca perceptron Rosenblatta, regresja liniowa i metoda najmniejszych kwadratów).
2. Przestrzenie Hilberta i ich podstawowe własności (definicja i podstawowe przykłady przestrzeni Hilberta, układy ortonormalne, twierdzenie o rzucie ortogonalnym, twierdzenie Riesza o reprezentacji funkcjonałów, podstawowe wiadomości o operatorach liniowych).
3. Przestrzenie z jądrem reprodukującym (funkcje dodatnio określone,
własność reprodukowania, przestrzenie unitarne i przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym, konstrukcje jądra dodatnio określonego).
4. Operacje na przestrzeniach z jądrem reprodukującym (suma jąder reprodukujących, iloczyn jąder, nośnik jądra reprodukującego, granice
jąder reprodukujących).
5. Przestrzenie atrybutów (cech) indukowane przez funkcje jądrowe
(uczenie się w przestrzeniach atrybutów, reprezentacja odwzorowania
w przestrzeń atrybutów przez funkcję jądrową, konstrukcja jądra za
pomocą atrybutów, funkcje jądrowe i proces Gaussa ).
6. Optymalizacja (ekstrema związane funkcji, funkcja Lagrange’a i mnożniki Lagrange’a, twierdzenie Kuchna-Tuckera, dualność).
7. Maszyna Wektorów Podpierających (klasyfikator maksymalnego marginesu i wektory podpierające, miękka optymalizacja marginesowa, zastosowanie do programowania liniowego).
Laboratorium:
Zapoznanie się z wybranymi pakietami i programami rozpoznającymi pi-
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smo, a w szczególności zapis cyfr
Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny.
Laboratorium: warsztaty z użyciem komputera, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Metody i kryteria oceniania /
regulamin zaliczenia

1. Przy zaliczaniu obowiązuje system punktowy. Na podstawie ilości
uzyskanych punktów ustala się końcową ocenę z przedmiotu.
2. Za laboratoria można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Składają
się na to punkty za sprawdzian pisemny (maksymalnie 10 punktów) punkty za pracę domową (maksymalnie 8 punktów) oraz
punkty za aktywność na zajęciach. . Zaliczenie laboratoriów (zwolnienie z konieczności ich powtarzania w przypadku gdy przedmiot
jako całość nie jest na koniec zajęć zaliczony) uzyskuje student,
który zdobył co najmniej 11 punktów (11 p.).
3. Sprawdzian z części teoretycznej (wykładu) ma formę testu, za który można otrzymać maksymalnie 20 p. O ocenie końcowej decyduje suma punktów z laboratoriów i ze sprawdzianu z teorii
(maksymalnie 40 p.). Aby uzyskać ocenę pozytywną uczestnik zajęć musi zdobyć co najmniej 21 p. a w tym co najmniej 10 p. za pisemną część teoretyczną. Podstawą do ustalenia tej oceny będą
następujące przeliczniki: 21-24 p. – dostateczny; 25-28 p. – dostateczny +; 29-32 p. – dobry; 33-36 p. – dobry +; 37-40 p. – bardzo
dobry. W przypadkach wątpliwych (student lub wykładowca (koordynator) uważa, że uzyskany wynik punktowy nie oddaje stopnia
znajomości przedmiotu u studenta) student może być poproszony
o dodatkową odpowiedź ustną
4. Jeżeli student poprawia sprawdzian z teorii, to uzyskana w wyniku
tej poprawy ilość punktów stanowi aktualną ocenę tego sprawdzianu.

Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie [1] Burges C. J. C., A Tutorial for Support Vector Machines for Pattern Recognition, Kluwer Academic Publishers, Boston 1999..
[2] Cristianini N., Shaw-Taylor J. An Introduction to Support Vector Machines
and Other Kernel-Based Lerning Methods, Cambridge University Press 2000
[3] Berlinet A., Thomas-Agnan C. Reproducing kernel Hilbert spaces in probability
and
statistics,
Kluwer
Academic
Publishers,
Boston/Dordrecht/London2004.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 55 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 0 h
c) obecność na laboratoriach – 15 h
d) obecność na zajęciach projektowych – 0 h
e) konsultacje – 10 h
f) obecność na egzaminie – 0 h
2. praca własna studenta – 50 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) przygotowanie do kolokwiów – 20 h
c) rozwiązanie zadań domowych – 10 h
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d) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
e) przygotowanie do zajęć projektowych – 0 h
f) przygotowanie raportu/prezentacji – 0 h
g) przygotowanie do egzaminu – 0 h
Razem 105 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na ćwiczeniach – 0 h
średniego udziału nauczycieli 3. obecność na laboratoriach – 15 h
akademickich
4. obecność na zajęciach projektowych – 0 h
5. konsultacje –10 h
6. obecność na egzaminie – 0 h
Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 0 h
zajęć o charakterze praktycz- 3. rozwiązanie zadań domowych – 10 h
nym
4. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
5. przygotowanie do zajęć projektowych – 0 h
Razem 35 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma wiedzę z matematyki - obejmującą podstawowe poję- I.P6S_WG,
cia z analizy funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnie- II.P6S_WG
K_W01
niem teorii przestrzeni Hilberta, wiedzę obejmującaą
SI_W01
zagadnienia optymalizacji łącznie z twierdzeniem Kuhna-Tuckera.
W02
Ma pogłębioną wiedzę z matematyki - obejmującą Prze- I.P6S_WG,
strzenie Hilberta z Jądrem Reprodukującym i ich zasto- II.P6S_WG
K_W04
sowania do konstruowania algorytmów SVM, znajdowaSI_W01
nie klasyfikatorów z największym marginesem oraz
SI_W10
uczenie się probabilistycznie asymptotycznie poprawne
(teoria (VC) Vapnika-Czerwonenkisa)
W03
Ma wiedzę z zakresu uczących się maszyn liniowych i I.P7S_WG,
K_W08
maszyn nieliniowych wykorzystujących maszyny liniowe II.P7S_WG,
SI_W10
za pomocą funkcji jądrowych
SI_W13
W04
Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i I.P7S_WG,
najnowszych odkryciach z zakresu funkcji jądrowych i II.P7S_WG
SI_W11
ich zastosowań do SVM
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Umie skonstruować kilka rodzajów algorytmów dla ma- I.P7S_UW,
K_U01
szyny liniowej
II.P7S_UW
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U02

Umie skonstruować algorytmy dla Maszyny Wektorów
Podpierających dobierając różne funkcje jądrowe, przygotować odpowiednie kody używając np. języka PYTHON
uruchomić programy i zbadać ich efektywność
U03
Jako szczególne zastosowanie umie przygotować programy klasyfikujące znaki pisane ręcznie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
i osobistych
K02
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki
w sposób powszechnie zrozumiały
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć
Wykład Informacyjny i Laboratorium

W04,
U01,
U02, U03
K01, K02

Laboratorium
Wykład Informacyjny i Laboratorium

Nazwa
przedmiotu Wybrane zagadnienia kombinatoryki
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Selected Problems of Theory of Combinations
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Studia drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

Matematyka w naukach informacyjnych

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. dr hab. Zbigniew Lonc

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Kierunkowy

Poziom przedmiotu

Zaawansowany

Grupa przedmiotów

Obowiązkowy

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

3 lub 1

I.P6S_KK

K_K02
K_K07

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, ocena wypowiedzi na zajęciach

WYBRANE ZAGADNIENIA KOMBINATORYKI
1120-MAMNI-NSP-0030

Blok przedmiotów

I.P7S_KK

SI_U06

kolokwium,
test, praca domowa, aktywność na zajęciach
praca domowa, aktywność na zajęciach

Opis przedmiotu

Poziom kształcenia

I.P7S_UW,
II.P7S_UW

K_U02
SI_U02
SI_U06
SI_U09

Sposób weryfikacji

W01, W02
W03

Kod przedmiotu (USOS)

I.P7S_UW,
II.P7S_UW

Usytuowanie realizacji w roku Semestr zimowy
akademickim
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Wymagania
wstępne
przedmioty poprzedzające

Limit liczby studentów

/ Przedmioty poprzedzające:
Matematyka Dyskretna, Analiza matematyczna 1, Elementy logiki i teorii
mnogości.
Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć matematyki dyskretnej oraz logiki i teorii mnogości. Znajomość szeregów liczbowych i
funkcyjnych
brak

C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi metodami zliczania
obiektów kombinatorycznych, obliczania sum ciągów liczbowych oraz rozwiązywania równań rekurencyjnych zarówno dokładnie, jak i w sposób
przybliżony. Pokazane będą związki omawianych problemów z problemami
pojawiającymi się w informatyce.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
15
Laboratorium
0
Projekt
0
Treści kształcenia
W programie przewidziane są między innymi następujące tematy: przegląd
metod obliczania sum ciągów liczbowych, elementy rachunku różnicowego,
własności współczynników dwumiennych, tożsamości dwumienne, reguła
inwersyjna, liczby Stirlinga pierwszego i drugiego rodzaju i ich własności,
liczby harmoniczne i ich własności, liczby Bernoulliego, liczby Fibonacciego
i ich własności, funkcje tworzące, sploty funkcji tworzących, wykładnicze
funkcje tworzące, asymptotyka ciągów liczbowych, notacja dużego „O”,
wzór Stirlinga, przybliżenie n-tej liczby pierwszej.
Metody dydaktyczne
Wykład
Metody i kryteria oceniania / Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego
regulamin zaliczenia
50-59 % ocena 3.0
60-69 % ocena 3.5
70-79 % ocena 4.0
80-89 % ocena 4.5
90-100 % ocena 5.0
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura

Witryna www przedmiotu

1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT,
1997.
2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów,
WNT, 2000.
3. M. R. Garey, D. S. Johnson, Computers and Intractability, Freeman 1979.
4. M. A. Weiss, Data Structures and Algorithms in C++, Adison Wesley 1999.
e.mini.pw.edu.pl

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem
a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 50 h; w tym
a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwium – 40 h
b) zapoznanie się z literaturą – 10 h
Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- a) obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
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średniego udziału nauczycieli c) konsultacje – 5 h
akademickich:
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia kierunku Matematyka
Odniesienie do
Odniesienie do
efektów kształcharakterystyk
Efekty kształOPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
cenia dla kiedrugiego stopnia
cenia dla
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku
runku
Polskiej Ramy
modułu
Matematyka
Kwalifikacji
(P7S_)
WIEDZA
WZK_W01

M2_W01
M2MNI_W13
M2MNI_W13

P7S_WG

WZK_W02

Posiada wiedzę o zaawansowanej metodach obliczania sum skończonych
Posiada szeroką wiedzę w rozwiązywania równań
rekurencyjnych w sposób dokładny i przybliżony
UMIEJĘTNOŚCI

WZK_U01

Potrafi obliczać sumy skończone

M2MNI_U05,
M2MNI_U13
M2MNI_U05,
M2MNI_U13

P7S_UW

WZK_U02

Potrafi rozwiązywać zawansowane równania rekurencyjne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
WZK_K01
Rozumie przydatność nabytej wiedzy i umiejętno- M2MNI_K02
ści obliczeniowych do stawiania hipotez oraz z ich
weryfikacji w możliwych zastosowaniach optymalizacji.
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
WZK_W01-02
WZK_U01-02
WZK_K01

Forma zajęć

P7S_WG

P7S_UW

P7S_KK

Sposób weryfikacji

wykład

Kolokwium
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IV.

OPISY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH SWOBODNEGO
WYBORU NA STUDIACH I ORAZ II STOPNIA

IV.1. Przedmioty obieralne swobodnego wyboru oferowane na studiach I stopnia
oraz przedmioty obieralne oferowane zarówno na studiach I jak i II stopnia.

Opis przedmiotu
ALGORYTMIKA PROBLEMÓW TRUDNYCH OBLICZENIOWO
Kod przedmiotu (USOS)
Nazwa
przedmiotu Algorytmika problemów trudnych obliczeniowo
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Algorithms for computationally hard problems
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne
Kierunek studiów

Informatyka

Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr Paweł Rzążewski
Zakład SPI, P.Rzazewski@mini.pw.edu.pl
Dr Paweł Rzążewski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru

6

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania wstępne / przedmioty Matematyka dyskretna (1 i 2), Algorytmy i struktury danych (1 i 2)
poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami algorytmicznymi, stosowanymi do rozwiązywania problemów trudnych
obliczeniowo: aproksymacją, algorytmami wykładniczymi, algorytmami parametryzowanymi, randomizacją.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (seme- Wykład
stralny)
Ćwiczenia

0
0

- 76-

Treści kształcenia

Laboratorium
Projekt
Projekt:

0
45

Celem zajęć projektowych jest zaprojektowanie, zaimplementowanie
i przetestowanie algorytmu dla problemu wskazanego przez prowadzącego przedmiot. Temat będzie oparty o dostępną literaturę. Zagadnienia, których będą dotyczyć projekty, to: aproksymacja, algorytmy wykładnicze, algorytmy parametryzowane, randomizacja. Projekt będzie realizowany w grupach.
Metody dydaktyczne

Samodzielna praca nad projektem, obejmująca analizę dostępnej literatury, projektowanie rozwiązania, implementację, przygotowanie i
przeprowadzenie testów, dyskusję i prezentację wyników.

W trakcie trwania semestru każda grupa przedstawi dwie prezentacje: pierwsza będzie dotyczyć teoretycznej analizy problemu i algorytmu, a druga gotowego rozwiązania i dyskusji uzyskanych wyników.
Metody i kryteria oceniania / regu- Projekt składa się z kilku części: analiza teoretyczna problemu
lamin zaliczenia
(15 pkt), projekt algorytmu (25 pkt), prezentacja projektu algorytmu
(10 pkt), implementacja algorytmu (25 pkt), raport z testów (15 pkt),
prezentacja wyników (10 pkt). Każda z części jest oceniana osobno,
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50 punktów.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie

Witryna www przedmiotu

1. M.R. Garey, D.S. Johnson, Computers and Intractability: A Guide to
the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman, 1979.
2. M. Cygan, F.V. Fomin, L. Kowalik, D. Lokshtanov, D. Marx, M. Pilipczuk, M. Pilipczuk, S. Saurabh, Parameterized Algorithms, Springer,
2015.
3. S. Arora, B. Barak, Computational Complexity - A Modern Approach,
Cambridge University Press, 2009.
4. A. Widgerson, Mathematics and Computation, dostępne online:
https://www.math.ias.edu/avi/book
Będzie
dostępna
na
stronie
prowadzącego
przedmiot:
www.mini.pw.edu.pl/~rzazewsk

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 45 h; w tym
związanych z osiągnięciem efek- a) obecność na zajęciach projektowych – 45 h
tów kształcenia
2. praca własna studenta – 65 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) przygotowanie do zajęć projektowych – 40 h
c) przygotowanie raportu/prezentacji – 10 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach 1. obecność na zajęciach projektowych – 45 h
wymagających
bezpośredniego Razem 45 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
udziału nauczycieli akademickich
Liczba punktów ECTS, którą stu- 1. obecność na zajęciach projektowych – 45 h
dent uzyskuje w ramach zajęć o 2. przygotowanie do zajęć projektowych – 45 h
charakterze praktycznym
Razem 90 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

- 77-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Wie, że są problemy, dla których nie znamy szybkich I.P6S_WG
K_W04
algorytmów dokładnych
W02
Zna podstawowe metody stosowane w rozwiązywaniu I.P6S_WG
K_W10
problemów trudnych obliczeniowo
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi zastosować znane techniki algorytmiczne do roz- I.P6S_UW
K_U01
wiązywania postawionych problemów
U02
Potrafi opisywać i analizować algorytmy; potrafi zaim- I.P6S_UW,
K_U04
I.P6S_UK
plementować zaprojektowany algorytm i porównać wyniki eksperymentalne z analizą teoretyczną
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować w zespole
I.P6S_UO,
K_K05
I.P6S_KR
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01,
W02, projekt
U01, U02
W02,
U02, projekt
K01
U02
projekt

Forma zajęć

Sposób weryfikacji
ocena analizy teoretycznej problemu i opisu algorytmu
ocena implementacji algorytmu
ocena raportu z testów i dwóch prezentacji

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

ANALIZA I PRZETWARZANIE DŹWIĘKU
1120-IN000-ISP-0693

Nazwa
przedmiotu Analiza i przetwarzanie dźwięku
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Sound analysis and processing
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Janusz Rafałko
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Zakład SMPW, J.Rafalko@mini.pw.edu.pl
Osoby prowadzące zajęcia

Dr inż. Janusz Rafałko

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (I stopień)

Minimalny numer semestru 6 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Elementy algebry liniowej, analizy matematycznej i statystyki, podstawy
przedmioty poprzedzające informatyki i metod numerycznych.
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Zdobycie wiedzy w zakresie metod i algorytmów analizy i przetwarzania
dźwięku, w szczególności mowy. Nabycie umiejętności w implementacji
oraz zastosowaniu technik przetwarzania dźwięku i mowy. Zdobycie podstawowych umiejętności modyfikacji oraz rozwoju metod przetwarzania
dźwięku, w szczególności metod związanych z syntezą mowy.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
Właściwości słuchu człowieka, wysokość, natężenie, barwa dźwięku. Tor
głosowy człowieka. Cyfrowe reprezentacje sygnału dźwiękowego; próbkowanie, kwantyzacja; transformacja Z; transformacja kosinusowa, transformacja falkowa. Architektura cyfrowego toru dźwiękowego. Konwertery
analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy.
Podstawowe operacje na cyfrowym sygnale dźwiękowym: miksowanie
sygnałów, filtracja sygnałów, obliczenie czasowych charakterystyk sygnału:
wartość średnia, energia, liczba przejść przez zero, przekształcenie Fouriera; wyodrębnianie pauz, filtracja, oszacowanie podstawowej częstotliwości
dźwięku.
Przetwarzanie sygnału dźwiękowego: ograniczenie i kompansja, predykcja
liniowa, filtracja adaptacyjna, metody rekonstruowania sygnału dźwiękowego. Kodowanie i kompresja sygnału dźwiękowego. Kodowanie protekcyjne, kanałowe, perceptualne. Standardy kompresji grupy MPEG.
Mechanizm wytwarzania sygnału mowy. Modele procesu wytwarzania
mowy. Parametry mowy: częstotliwość tonu podstawowego, formanty,
parametry cepstralne, parametry LPC. Perceptualne skale częstotliwości:
oktawowa, melowa, barkowa, parametry mel-cepstralne. Podstawy fonetyczne analizy i syntezy mowy. Rodzaje syntezatorów. Synteza formantowa,
konkatenacyjna, korpusowa, HMM.
Zastosowanie sztucznej inteligencji w zagadnieniach przetwarzania dźwięku.
Laboratorium:
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Metody cyfrowej reprezentacji sygnału dźwiękowego.
Zastosowania analizy częstotliwościowej dźwięku: detekcja częstotliwości
podstawowej dźwięku, analiza sygnału mowy, filtracja, kompresja.
Metody syntezy dźwięku: elementy syntezy parametrycznej, elementy syntezy konkatenacyjnej.
Metody rozpoznawania mowy: parametryczne, DTW, HMM.
Projekt:
Projekt związany z przetwarzaniem dźwięku lub mowy, opracowanie i implementacja.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny.
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium, warsztaty z użyciem
komputera.
Projekt:
Opracowanie i implementacja projektu w grupach 3-4 osobowych.
Metody i kryteria oceniania / Projekt: Ocena punktowa każdego etapu projektu. Zalicza 51% punktów.
regulamin zaliczenia
Zaliczenie laboratorium: zalicza 51 % punktów. Zaliczone laboratorium i
projekt uprawniają do podejścia do zaliczenia. Wykład: zaliczenie pisemne.
Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia wykładu, laboratorium i projektu.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. E. Ozimek, Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne,
PWN 2002.
2. W. M. Hartmann, Signals, Sound, and Sensation, AIP Press, SpringerVerlag, New York 1998.
3. T. P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań,
2014.
4. P. Taylor, Text-to-speech Synthesis, Cambridge University Press, 2009.
Oprogramowanie:
5. Praat, Matlab, MS-VS.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 35 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
c) przygotowanie do zajęć projektowych – 10 h
d) przygotowanie do zaliczenia wykładu – 10 h
Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich:
4. konsultacje – 5 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
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zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
tycznym
4. przygotowanie do zajęć projektowych – 10 h
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Zna pojęcia z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów I.P6S_WG
K_W03-,
dźwiękowych; zna zagadnienia związane z cyfrowym
K_W08przetwarzaniem, kompresją oraz kodowaniem dźwięku
W02
Zna zagadnienia związane z wytwarzaniem, analizą oraz I.P6S_WG
K_W03-,
przetwarzaniem sygnału mowy; zna podstawy fonetyczK_W08nej analizy mowy oraz systemy syntezy mowy
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi dokonać analizy sygnału dźwiękowego w oparciu I.P6S_UW
K_U08,
o jego parametry w dziedzinie czasu i dziedzinie częstoK_U09,
tliwości oraz przeprowadzić modyfikacje cyfrowego
K_U11
sygnału dźwiękowego: miksowanie sygnałów, filtrację
sygnałów, kompresję; umie zaimplementować algorytmy
analizy i przetwarzania dźwięku
U02
Potrafi przeprowadzić analizę sygnału mowy, wyznaczyć I.P6S_UW
K_U08,
parametry mowy oraz zaprojektować i zaimplementoK_U09,
wać układy przetwarzania mowy
K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz zarzą- I.P6S_UO
K_K05,
dzać swoim czasem i dotrzymywać terminów
K_K06
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

W01, W02

wykład, laboratorium

U01, U02

wykład, laboratorium

K01

laboratorium, projekt

Sposób weryfikacji
zaliczenie pisemne, ew. część ustna; ocena
projektów wykonywanych w ramach laboratorium
zaliczenie pisemne, ew. część ustna; ocena
projektów wykonywanych w ramach laboratorium
ocena projektów wykonywanych w ramach
laboratorium, ocena projektu
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Opis przedmiotu
ANALIZA I PRZETWARZANIE OBRAZÓW BIOMETRYCZNYCH
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0631
Nazwa
przedmiotu Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Analysis and processing of biometric images
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
Zakład SMPW, K.Saeed@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Janusz Rafałko

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 5 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr zimowy
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Algorytmy i struktury danych, Programowanie (C++/JAVA)
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do analizy i przetwarzania obrazów
biometrycznych. Studenci poznają podstawowe zagadnienia przetwarzania
obrazów na podstawie obrazów cech biometrycznych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
Cechy i obrazy biometryczne, definicje, przykłady cech biometrycznych;
akwizycja obrazu, cyfrowe przetwarzanie, baza danych i klasyfikacja;
pomiary i ewaluacja człowieka na podstawie cech biometrycznych identyfikacja i weryfikacja, uwierzytelnienie, rozpoznawanie; błędy typu
FRR, FAR, EER, i inne; źródła błędów biometrycznych; - skalowanie, rotacja,
translacja obrazów biometrycznych; kategorie cech biometrycznych -
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biometria fizjologiczna i behawioralna; metody przetwarzania i analizy
obrazów biometrycznych - odszumienie, binaryzacja, LUT, jasność,
kontrast, Kwantyzacja, progowanie, histogram; filtry liniowe i nieliniowe w
biometrii; ekstrakcja cech i opis obrazów biometrycznych; metody
rozpoznawania twarzy (metody statystyczne, numeryczne i inne); odciski
palca (linie papilarne, minucje, metody przetwarzania obrazów odcisków
palca); tęczówka oka jako klucz dostępu.
Laboratorium:
Na zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawową aparaturą do akwizycji i pobierania obrazu badanych obiektów; realizują algorytmy przetwarzania i analizy obrazu, a zwłaszcza obrazu cech biometrycznych; opracowanie wybranych programów w dowolnym języku oprogramowania (na przykład JAVA). Praca jest samodzielna, studenci zachęcani są
do proponowania własnych modyfikacji istniejących rozwiązań, a także
własnych pomysłów analizy danych biometrycznych.
Projekt:
Student opracuje jeden z tematów wykładowych, wykonuje eksperymenty
lub implementuje znanych algorytmów i zaprezentuje swoją pracę przy
grupie w celu dyskusji.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium
Projekt:
Projekt indywidualny, dyskusja
Metody i kryteria oceniania / Wykład i projekt: Czynny udział na wykładach oraz na podstawie sprawozregulamin zaliczenia (Błąd! Nie dań z zajęć laboratoryjnych i wykonanego projektu. Laboratorium: Sprazdefiniowano zakładki.)
wozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego. Ocena końcowa: Ocena
będzie wystawiana na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych, na
podstawie wykonanego projektu oraz aktywności na wykładzie.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008.
2. K. Saeed, Image Analysis for Object Recognition, Bialystok University of
Technology Press, Bialystok, 2004.
3. R. Tadeusiewicz, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Społeczeństwo globalnej informacji, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997.
4. W. Kasprzyk, Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h
c) przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
d) przygotowanie raportu/prezentacji – 5 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
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zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich:
4. konsultacje – 5 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h
tycznym
5. przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P6S_WG,
K_W04,
ogólną w zakresie rozwiązań zagadnień informatyki sto- I.P7S_WG
SI_W09-,
sowanych w analizie i przetwarzaniu obrazów a zwłaszSI_W10-,
cza w zakresie obrazów biometrycznych
SI_W11-,
CC_W11-,
PD_W10-,
PD_W11W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia działające I.P6S_WG,
K_W12
w systemach informatycznych w biometrii i biomedycy- I.P7S_WG
nie
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury tematycznej I.P6S_UW,
K_U05,
różnej postaci, integrować je, dokonywać ich interpreta- I.P7S_UW
SI_U01+,
cji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
CC_U01,
PD_U01+
U02
Potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej I.P6S_UK
K_U06
terminologii z zakresu systemów informatycznych w
obrazowaniu cech biometrycznych
U03
Potrafi integrować nabytą wiedzę z zakresu analizy i I.P6S_UW,
K_U01,
przetwarzania obrazów w praktyce uwzględniając aspek- I.P7S_UW
SI_U06,
ty pozatechniczne
CC_U06
U04
Potrafi wykorzystać do formułowania zadań i konstruo- I.P6S_UW
K_U02
wania systemów informatycznych w biometrii metody
analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
U05
Potrafi pracować indywidualnie, w zespole oraz kiero- I.P6S_UO,
SI_U02,
wać niedużym zespołem
I.P7S_UO
CC_U02,
PD_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształca- I.P6S_KK,
K_K02,
nia się
I.P6S_UU
SI_U04,
CC_U04,
PD_U04
K02
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o I.P6S_UU,
K_K06
charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub pro- I.P6S_KO
gramistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program
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K03

studiów lub realizowanych poza studiami
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz
podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

I.P6S_UO,
I.P7S_UO

K_K05,
SI_K04,
CC_K04,
PD_K04

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01, U02,
U03, U04,
U05, K01,
K02, K03

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, laboratorium, projekt

czynny udział na wykładach oraz na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych,
wykonanego projektu i jego prezentacji

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

APLIKACJE MOBILNE: ANDROID
1120-IN000-ISP-0553

Nazwa
przedmiotu Aplikacje mobilne: Android
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Android application development
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Marcin Luckner
Zakład SMPW, M.Luckner@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Marcin Luckner

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (I stopień), 1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 5 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Java SE
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 4
Laboratoria – 15 osób / grupa
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C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z samodzielnym tworzeniem
zaawansowanych aplikacji mobilnych. Studenci posiądą wystarczającą wiedzę, aby kontynuować rozwijanie się w tym kierunku.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wprowadzenie do IDE/SDK, Architektura systemu Android.
2. Cykl życia i struktura aplikacji. Kod-zasoby.
3. Aplikacje wieloekranowe. Ustawienia aplikacji. Zadania w tle.
4. Sieci (Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth, Sockets). System plików, dialogi, powiadomienia.
5. Dostępne usługi w systemie Android. Android Broadcast Receiver.
6. Usługi działające w tle.
7. Content providers. Wsparcie dla wielu urządzeń.
8. Grafika 2d/3d
9. Usługi dostawców zewnętrznych.
10. Publikacja aplikacji. Sposoby monetyzacji.
11. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi: profesjonalnymi programistami dla
platform Android.
Laboratorium:
Każdy student wykona (w maksymalnie 3-osobowym zespole) aplikację
mobilną wraz z dokumentacją. Przygotowana aplikacja, jej architektura
oraz podstawowe informacje techniczne będą także w ramach laboratorium
zaprezentowane pozostałym uczestnikom zajęć.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład w formie informacyjnej, konwersatoryjnej oraz studium przypadku
Laboratorium:
Implementacja aplikacji, dokumentowanie i prezentacja dla pozostałych
studentów przedmiotu
Metody i kryteria oceniania / Końcowa ocena wystawiana jest na podstawie zaliczenia projektu tworzoregulamin zaliczenia
nego podczas semestru. Oceniana jest funkcjonalność, terminowość, jakość
techniczna, architektura i organizacja kodu, dokumentacja oraz prezentacja
przygotowana dla pozostałych studentów.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. Z. Mednieks, L. Dornin, G.B. Meike, M. Nakamura, Programming Android,
2nd Edition, O'Reilly 2012
2. I.F. Darwin, Android Cookbook, O'Reilly 2012
3. J. Stark, B. Jepson, B. MacDonald, Building Android Apps with HTML, CSS,
and JavaScript, 2nd Edition, O'Reilly 2012
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 47 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratorium – 30 h
c) konsultacje – 2 h
2. praca własna studenta – 45 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 15 h
b) dokończenie aplikacji (poza laboratorium) – 10 h
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c) przygotowanie dokumentacji i prezentacji – 20 h
Razem 92 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratorium – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 2 h
nauczycieli akademickich:
Razem 47 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratorium – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. dokończenie aplikacji (poza laboratorium) – 10 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie dokumentacji i prezentacji – 20 h
tycznym
Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma wiedzę na temat projektowania aplikacji mobilnych I.P6S_WG
K_W05,
w systemie Android
K_W07
W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane I.P6S_WG
K_W11
przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z
zakresu programowania urządzeń mobilnych
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji mobilnych
I.P6S_UW
K_U18,
K_U19,
K_U17
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować w niewielkim zespole, podejmować I.P6S_UO,
K_K05
zobowiązania oraz realizować je dotrzymując terminów
I.P6S_KR
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01, K01

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, laboratorium

ocena pracy na zajęciach, przygotowanej
aplikacji, dokumentacji i prezentacji

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

LABORATORIUM SYSTEMÓW CAD/CAM
1120-IN000-ISP-0576

Nazwa
przedmiotu Laboratorium systemów CAD/CAM
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu CAD/CAM systems laboratory
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
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studiów
Kierunek studiów

Informatyka

Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Paweł Kotowski
Zakład CADMED, P.Kotowski@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Paweł Kotowski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (I stopień)

Minimalny numer semestru 6 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu. Znajomość podprzedmioty poprzedzające stawowych algorytmów i metod grafiki komputerowej 2D i 3D.
Grafika komputerowa 1
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień i problemów systemów CAD/CAM oraz poznanie metod i algorytmów
stosowanych przy użytkowaniu i projektowaniu systemów CAD/CAM a
także praktyczne zapoznanie się przynajmniej z jednym z wiodących systemów typu CAD/CAM.

Efekty kształcenia

Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
0
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
45
Projekt
0
Treści kształcenia
Laboratorium:
1. Odtwarzanie kształtu na podstawie danych pomiarowych: przykładowe
systemy pomiarowe (skaner 3D - NextEngine, Microsoft Kinect), algorytmy
rekonstrukcji brył i powierzchni.
2. Projektowanie krzywych, powierzchni, brył (krzywe i powierzchnie Beziera, Nurbs, algorytmy definiowania brył).
3. Pakiety użytkowe na przykładzie systemów CAD/CAM: projektowanie w
systemie SolidWorks, programowanie obróbki w systemie GibbsCAM (programowanie obróbki 3C, programowanie obróbki 5C).
4. Symulacje CAE.
5. Zagadnienia proste i odwrotne robotów.
6. Interfejsy użytkownika w systemach CAD/CAM: interfejsy naturalne
(standard Open NI), algorytmy rzeczywistości rozszerzonej (Augmented
Reality).
7. Interfejsy wymiany danych w systemach CAD/CAM: standardy IGES,
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STEP, DICOM, itp.
8. Użytkowe biblioteki geometryczne i graficzne stosowane w systemach
CAD/CAM: PCL, OpenCascade, OpenNI, OpenCV.
9. API Systemów CAD/CAM (API systemów SolidWorks, GibbsCAM).
Metody dydaktyczne

Laboratorium:

Warsztaty informacyjne i problemowe, samodzielne rozwiązywanie zadań
(projektów) w laboratorium
Metody i kryteria oceniania / Zarówno wiedza jak też i umiejętności zdobyte na zajęciach komputeroregulamin zaliczenia
wych są sprawdzane podczas 3 krótkich praktycznych zadań projektowych
oraz 1 dłuższego projektu realizowanych na zajęciach komputerowych.
Każde zadanie projektowe obejmuje 2,3 lub 4 kolejne zajęcia komputerowe
i jest podzielone na kilka etapów. W pierwszej części studenci opracowują
założenia projektu, a następnie je przedstawiają albo indywidualnie prowadzącemu, albo całej grupie. Kolejny etap – to faza implementacji projektu
realizowana w laboratorium ew. w domu. Efekt końcowy projektu przedstawiany jest w formie prezentacji dla całej grupy (wymagane jest również
sprawozdanie pisemne). Pierwsze dwa zadania projektowe są indywidualne, pozostałe dwa realizowane są w zespołach dwuosobowych. Na niektóre
zajęcia komputerowe (wskazane przez prowadzącego) student może nie
przyjść, a realizowane zadanie projektowe wykonać w domu lub w laboratorium ogólnodostępnym. Oceny z projektów realizowanych na zajęciach
komputerowych, umieszczane są na stronie www prowadzącego zajęcia
zabezpieczonej hasłem. Za pierwsze 3 zadania projektowe student może
otrzymać łącznie po 10 punktów. Zadanie 4 oceniane jest na 40 punktów.
Każde z zadań projektowych muszą być zaliczone na co najmniej 50%
punktów. Skala ocen kształtuje się następująco: 50% i mniej: 2.0, 51-60%:
3.0, 61-70%: 3.5, 71-80%: 4.0, 81-90%: 4.5, 91% i więcej: 5.0.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, 1990
2. P. Kiciak, Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT 2000
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 45 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na laboratoriach – 45 h
efektów kształcenia
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 15 h
b) dokończenie implementacji zadań laboratoryjnych, uruchomienie,
przetestowanie – 45 h
Razem 105 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na laboratoriach – 45 h
zajęciach
wymagających Razem 45 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
bezpośredniego
udziału
nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 45 h
student uzyskuje w ramach 2. dokończenie implementacji zadań laboratoryjnych, uruchomienie, przetezajęć o charakterze prak- stowanie – 45 h
tycznym
Razem 90 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-
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TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów I.P6S_WG
K_W07
CAD/CAM
W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane I.P6S_WG
K_W11,
do rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowaK_W12,
nia systemów CAD/CAM
K_W13
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Ma umiejętność formułowania algorytmów i projekto- I.P6S_UW
K_U23,
wania zgodnie z zadaną specyfikacją prostych modułów
K_U28,
systemu CAD/CAM, używając właściwych metod i narzęK_U30
dzi
U02
Potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność I.P6S_UW
K_U29
rutynowych narzędzi i metod informatycznych do projektowania systemów CAD/CAM
U03
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i I.P6S_UW
K_U05
innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji
oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz zarzą- I.P6S_UO,
K_K05
dzać swoim czasem i dotrzymywać terminów
I.P6S_KR
K02
Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo I.P6S_KK
K_K01
szybko stają się przestarzałe
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01,
W02, laboratorium
U01,
U02,
U03, K01, K02

Forma zajęć

Sposób weryfikacji
ocena zadań wykonywanych w ramach laboratorium

Opis przedmiotu
PODSTAWY PRZETWARZANIA JĘZYKA NATURALNEGO
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0701
Nazwa
przedmiotu Podstawy przetwarzania języka naturalnego
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Introduction to natural language processing
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka, Inżynieria i analiza danych
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-
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Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Agnieszka Jastrzębska
Zakład SMPW, A.Jastrzebska@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Agnieszka Jastrzębska

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (I stopień)

Minimalny numer semestru 4 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Statystyka; podstawy informatyki: algorytmy i struktury danych, podstawy
przedmioty poprzedzające programowania; język angielski
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Przedmiot wprowadza w zagadnienie automatycznego przetwarzania tekstów pisanych w języku naturalnym.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wstęp do wykładu: podstawowe pojęcia, zbiory danych, gramatyki, zastosowania. Wskazanie dwóch podstawowych paradygmatów przetwarzania języka naturalnego: tradycyjnego oraz statystycznego.
2. Analiza morfologiczna i syntaktyczna, etykietowanie tekstu, rozkład
zdań.
3. Statystyczne metody przetwarzania języka naturalnego – reprezentacja
dokumentów, reprezentacja słowa.
4. Statystyczne metody nadzorowane w przetwarzaniu języka naturalnego.
5. Statystyczne metody nienadzorowane przetwarzania tekstu w języku
naturalnym.
6. Badanie podobieństwa dokumentów.
7. Wyszukiwanie tematów w zbiorach dokumentów.
8. Podsumowanie wykładu: problemy otwarte dziedziny przetwarzania
języka naturalnego.
Laboratorium:
1. Omówienie zadania projektowego.
2. Praktyczne ćwiczenia z podstaw automatycznego przetwarzania tekstu:
zaznajomienie się ze środowiskiem R i Python, użycie korpusów, wyrażenia regularne, podstawowe operacje wykonywane na dokumentach.
3. Etykietowanie tekstu, gramatyka i rozkład zdań.
4. Reprezentacja dokumentów, podstawowe miary w przetwarzaniu tekstów.
5. Przedstawienie postępu w pracach nad projektem.
6. Metody nadzorowane do przetwarzania dokumentów.
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7. Metody nadzorowane do przetwarzania dokumentów – c.d.
8. Metody nienadzorowane przetwarzania tekstu – analiza skupień.
9. Badanie podobieństwa dokumentów.
10. Przedstawienie postępu w pracach nad projektem.
11. Wyszukiwanie tematów w dokumentach.
12. Wyszukiwanie tematów w dokumentach – c.d.
13. Metody oceny i prezentacji wyników w przetwarzaniu dokumentów.
14. Narzędzia wspomagające analizę zdań: Świgra, Morfeusz, plWordnet,
Gazetteer dla języka polskiego, automatyczne wykrywanie kolokacji.
15. Prezentacja projektów studenckich.
Metody dydaktyczne

Wykład:
Wykład informacyjno-problemowy, dyskusja
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium, warsztaty z użyciem
komputera, samodzielne wykonanie zadania projektowego

Metody i kryteria oceniania / Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane zaliczeniem jednego zadania o
regulamin zaliczenia
charakterze projektowym, realizowanego przez studentów w trakcie trwania semestru. Treść zadania zostanie omówiona podczas pierwszych zajęć
laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne nr 5 i 10 posłużą do omówienia bieżących postępów w realizacji projektu oraz konsultacji dalszego kierunku
pracy. Zajęcia laboratoryjne nr 15 posłużą prezentacji przygotowanego
projektu.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. D. Jurafsky, J.H. Martin, Speech and Language Processing. An Introduction
to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech
Recognition, 2nd Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000.
2. Ch.D. Manning, H. Schutze, Foundations of Statistical Natural Language
Processing, Cambridge, The MIT Press. 1999.
3. A. Przepió rkowski, Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego,
Warsaw, EXIT, 2008.
4. Środowiska: Python oraz R.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 70 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) rozwiązanie zadań domowych (wykonanie projektu) – 35 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
d) przygotowanie raportu/prezentacji – 10 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 5 h
nauczycieli akademickich
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
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Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. rozwiązanie zadań domowych (wykonanie projektu) – 35 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
tycznym
Razem 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P6S_WG
K_W07,
ogólną w zakresie przetwarzania języka naturalnego
K_W08,
DS_W14,
DS_W05
W02
Zna podstawowe metody i narzędzia działające w syste- I.P6S_WG
K_W12,
mach przetwarzania języka naturalnego
DS_W11
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury tematycznej I.P6S_UW
K_U05,
różnej postaci, integrować je, dokonywać ich interpretaDS_U20
cji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
U02
Potrafi wykorzystać do formułowania zadań i konstruo- I.P6S_UW
K_U02,
wania systemów przetwarzania języka naturalnego meK_U08,
tody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
K_U09,
K_U12,
DS_U03,
DS_U04,
DS_U13,
DS_U15
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole
I.P6S_UO
K_K05,
DS_K02
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

W01, W02

wykład

U01,
K01

laboratorium

U02,

Sposób weryfikacji
sprawdzenie, czy student aktywnie uczestniczy w zajęciach
ocena aktywnego udziału w zajęciach, ocena zadania projektowego

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

PRAKTYCZNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA
1120-IN000-ISP-0508

Nazwa
przedmiotu Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa
w języku polskim
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Nazwa
przedmiotu Practical aspects of cyber security
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Bank PKO Bank Polski

Koordynator przedmiotu

Mgr inż. Dawid Pachowski
Bank PKO BP
Mgr inż. Dawid Pachowski

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Zaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 5 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Blok Sieci komputerowe, blok Programowanie aplikacji wielowarstwowych,
przedmioty poprzedzające Programowanie 3 – zaawansowane lub Java SE, Systemy operacyjne 2, Bazy
danych
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Student nabywa podstawową wiedzę z:
- monitorowania infrastruktury firmowej,
- wykrywania zagrożeń,
- analizy złośliwego oprogramowania,
- przeprowadzania testów penetracyjnych oprogramowania.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wstęp do SIEM (Security Information and Event Management): narzędzia
korelacji, pozyskiwanie i parsowanie danych, przykłady prostych korelacji.
Architektura SIEM: planowanie wdrożenia.
2. Analiza zagrożeń organizacji: cel, jak działa złośliwe oprogramowanie,
(budowa, cykl życia – kroki infekcji), koszty, nakład pracy, rynek, wektory
ataków (live demo, studium przypadku), wykorzystywane narzędzia.
3. Zwiększanie bezpieczeństwa wytwarzanego oprogramowania: whitebox
– wyszukiwanie błędów w kodzie źródłowym – SAST; blackbox – analiza
działania aplikacji – DAST, testy penetracyjne.
4. Incydenty bezpieczeństwa: definicja, podział wg ENISA, SOC a CERT, hi-
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storia CERT, poziomy dojrzałości ITSec w organizacji, standardy organizacji
CERT wg. ENISA oraz przewidywany poziom usług wg. projektu Ustawy o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wymogi organizacyjne
Laboratorium:
1. SIEM:
- pozyskiwanie i parsowanie logów na podstawie różnych źródeł danych (4
godziny): Active Directory; MS SQL, mySQL; Apache.
- modelowanie zasobów: sieci, komputery, użytkownicy, wykorzystanie
CMDB.
- przykłady i problemy: UC1 - wielokrotne blokady kont technicznych, UC2 wykrywanie wysyłania danych poza godzinami pracy, UC3 - wykorzystanie
zewnętrznych źródeł IOC do wykrywania malware
2. Analiza zagrożeń organizacji:
- Droper w JS/JScript
- Dropper i/lub złośliwe oprogramowanie w C# / VBA (makra).
3. Zwiększanie bezpieczeństwa wytwarzanego oprogramowania:
- analiza aplikacji webowej i mobilnej
- testy penetracyjne aplikacji webowej, aplikacji dla platformy Android,
exploitacja
4. Incydenty bezpieczeństwa: rodzaje ataków i zagrożeń, sposoby zabezpieczeń, fazy ataku, etapy reakcji. CYBER-GYM.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, studium przypadku
Laboratorium:
Warsztaty z użyciem komputera, wspólne i samodzielne rozwiązywanie
zadań w laboratorium
Metody i kryteria oceniania / W trakcie laboratoriów będą punktowane zadania. Zebrana suma punktów
regulamin zaliczenia
bezpośrednio będzie przekładać się na ocenę końcową (51% - 3.0 itd.)
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. Wewnętrzne materiały dydaktyczne przygotowane przez Bank PKO BP.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 45 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 15 h
b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 45 h
Razem 105 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału Razem 45 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
nauczycieli akademickich
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 4. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 45 h
zajęć o charakterze prak- 5. przygotowanie do zajęć projektowych – 0 h
tycznym
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
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Uwagi

Laboratoria: 2h / tygodniowo
Wykład tylko przez pierwszą część semestru: 2h / tygodniowo
Zaplanowane 1 laboratoria poprawkowe

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P7S_WG
SI_W06-,
CC_W06-,
ogólną i szczegółową w zakresie cyberbezpieczeństwa
SI_W01-,
CC_W01W02
Zna metody projektowania i oceny zabezpieczeń syste- I.P7S_UW
SI_W11
CC_W11
mów informatycznych
U01

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykrywać typowe ataki i zagrożenia dla systemów informatycznych, analizować złośliwe oprogramowanie oraz przeprowadzać testy penetracyjne

I.P7S_UW

SI_U17,
CC_U17,
SI_U09,
CC_U09

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, laboratorium

ocena zadań wykonywanych podczas laboratorium

Opis przedmiotu
PROCESORY GRAFICZNE W ZASTOSOWANIACH OBLICZENIOWYCH
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0592
Nazwa
przedmiotu Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Graphic processors in computational applications
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Zakład SPI, K.Kaczmarski@mini.pw.edu.pl
Osoby prowadzące zajęcia Dr inż. Krzysztof Kaczmarski
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B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

5

Minimalny numer semestru 5
Usytuowanie
realizacji Semestr zimowy
w roku akademickim
Wymagania wstępne / Programowanie C/C++, Algorytmy i struktury danych, Metody numeryczne,
przedmioty poprzedzające Podstawy programowania równoległego (np. Systemy operacyjne)
Limit liczby studentów
Liczba grup: 4 (PL+EN)
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej budowy, programowania oraz obszaru zastosowań procesorów typu GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit) – Procesorów Graficznych Ogólnego Zastosowania. Kurs
obejmuje przede wszystkim procesory graficzne firmy nVidia oraz technologię CUDA.

Efekty kształcenia

Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
0
Projekt
30
Treści kształcenia
Wykład:
Architektura GPU, porównanie z CPU, procesory wielordzeniowe, pamięć
współdzielona, cache. Model wykonywania procesów typu SIMD, MIMD,
MISD, itd.
Biblioteki: CUDA nVidia, (CUDA lib, CUDA SDK), CUBLAS (BLAS), Thrust.
Algorytmy dla GPU: mnożenie macierzy i operacje wektorowe, sortowanie,
przeszukiwanie grafów i algorytmy grafowe, algorytmy numeryczne, algorytmy stosowane w symulacjach fizycznych.
Projekt:
Podczas projektu każdy student musi wykonać dwa zadania programistyczne,
działające na procesorze CPU oraz GPU w technologii CUDA. Projekt przeprowadzany jest na dedykowanym sprzęcie udostępnionym na Wydziale.
Metody dydaktyczne

Wykład:
Wykład informacyjny i problemowy
Projekt:
Samodzielna praca w laboratorium, dwa projekty programistyczne, dyskusja

Metody i kryteria oceniania Do zdobycia jest 100 pkt. (40 pkt. za pierwszy i 60 pkt. za drugi projekt).
/ regulamin zaliczenia
Każdy projekt zawiera dwie wersje, działające na procesorze CPU oraz na GPU
(w technologii CUDA) i umożliwiające porównanie czasu wykonania zadania.
Wersja CPU nie musi być samodzielnie zaimplementowana przez studenta, na
przykład w przypadku sortowania można użyć w wersji CPU funkcję standardową qsort(). Ten wymóg może w szczególnych przypadkach zostać zniesiony, po konsultacji i akceptacji prowadzącego zajęcia.
Projekt przeprowadzany jest na dedykowanym sprzęcie udostępnionym na
Wydziale. Student ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za nie-
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standardowe rozwiązanie niestandardowego zadania. Punkty karne są odejmowane w następujących przypadkach: opóźnienie (w przypadku pierwszego
projektu 10% za każdy tydzień nominalnego terminu oddania w 8 tygodniu
zajęć; ostateczny termin oddania w 15 tygodniu zajęć nie może zostać przesunięty), problemy z wykonaniem zadania przez algorytm (do 50%), brakująca funkcjonalność lub brak zrozumienia zasad działaniu programu lub jego
części (do 100%). Skala ocen: 0-50 ocena 2; 51-60 ocena 3; 61-70 ocena 3.5;
71-80 ocena 4; 81-90 ocena 4.5; 91-100 ocena 5.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowa- 1. Portal CUDA ZONE http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html
nie
2. Biblioteka CUBLAS
http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/2_0/docs/CUBLAS_Li
brary_2.0.pdf
3. H. Nguyen, GPU Gems 3, Addison-Wesley Professional, ISBN 0321515269
4. T.G. Mattson, B.A. Sanders, B.L. Massingill, Patterns for Parallel Programming, Addison-Wesley Professional, ISBN: 0321228111
Witryna www przedmiotu http://www.mini.pw.edu.pl/~kaczmars/gpca/
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na zajęciach projektowych – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 65 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 20 h
b) przygotowanie do zajęć projektowych – 45 h
Razem 115 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
bezpośredniego udziału nau- 3. konsultacje – 5 h
czycieli akademickich:
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć projektowych – 45 h
zajęć o charakterze prak- Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład w pierwszej połowie semestru

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Zna architekturę procesora graficznego GPU jako jed- I.P6S_WG,
K_W05
nostki wektorowej
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
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W02
W03

Zna język CUDA i narzędzia programowania procesorów
GPU
Zna podstawowe algorytmy obliczeniowe typu SIMD

I.P6S_WG

K_W06,
K_W10
K_W04,
K_W08

I.P6S_WG

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi programować procesor graficzny GPU do obliczeń I.P6S_UW
ogólnego zastosowania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie oraz zarządzać swoim I.P6S_KR,
czasem i dotrzymywać terminów
I.P6S_KO
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
U01

Zamierzone
efekty
W01, W02,
W03
U01, K01

Forma zajęć

K_U11,
K_U30
K_K05

Sposób weryfikacji

wykład, projekt

dyskusja i ocena projektu

projekt

dyskusja i ocena projektu

Opis przedmiotu
PROGRAMOWANIE FUNKCYJNE W JĘZYKU HASKELL
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0697
Nazwa
przedmiotu Programowanie funkcyjne w języku Haskell
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Functional programming in Haskell
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr Tomasz Brengos
Zakład AiK, T.Brengos@mini.pw.edu.pl
Osoby prowadzące zajęcia
Mgr inż. Jan Karwowski, Mgr inż. Maciej Bartoszuk
Zakład SIMO, J.Karwowski@mini.pw.edu.pl
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (I stopień)

Minimalny numer semestru 4 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Elementy logiki i teorii mnogości, Programowanie 2 – obiektowe
przedmioty poprzedzające
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Limit liczby studentów

Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Zapoznanie z paradygmatem programowania funkcyjnego, idiomami z nim
związanymi. Zdobycie wiedzy o różnicy między zachłannym (ścisłym) i
leniwym obliczaniem wartości.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
1) Definicja programowania funkcyjnego, motywacja jego istnienia.
Cechy wyróżniające język Haskell,przegląd narzędzi i kompilatorów.
2) Pojęcie funkcji, definiowanie funkcji i typów funkcji. Currying i częściowe
przypisanie argumentów. Składanie funkcji. Definiowanie modułów. Podstawowe typy danych.
3) Zaawansowane definicje funkcji – dopasowywanie do argumentów i warianty warunkowe. Wyrażenia warunkowe, definicje let i where.
4) Algebraiczne typy danych (ADT), definicja nowych typów danych i rekurencyjnych typów danych. Typy polimorficzne.
5) Lista jako podstawowa struktura danych w programowaniu funkcyjnym.
6) Funkcje lambda, składnia list comprehension. Przykłady list nieskończonych.
7) Klasy typów (typeclasses) – sposób definiowania i przykłady użycia.
8) Problem obsługi błędów wykonania, typy Maybe i Either wraz z przykładami użycia.
9) Monady na przykładzie Maybe i Either. Składnia do.
10) Monada IO, pierwszy samodzielny program w Haskellu. Leniwe obliczanie w IO.
11) Typy:Functor, Applicative, Monoid i przykłady ich użycia.
12) Funkcje z biblioteki standardowej operujące na monadach.
13) Lista jako monada. Użycie do symulacji obliczeń niedeterministycznych.
14) Użycie monad Listy i Maybe w backtrackingu.
15) Rozszerzenia GHC, idea reactive programming, typy GADT.
Laboratorium:
1) Definiowanie prostych funkcji rekurencyjnych i nierekurencyjnych, obsługa interpretera GHCi.
2) Definiowanie własnych rekurencyjnych typów danych, proste funkcje z
wykorzystaniem pattern matching.
3) Operacje na listach.
4) Zadanie ocenianie z list i ADT.
5) Korzystanie z IO.
6) Zaawansowane użycie monad.
7) Rozwiązywanie problemów kombinatorycznych.
8) Zadanie oceniane z monad i IO.
Projekt:
Przygotowanie programu realizującego strumieniowe przetwarzanie danych na temat wybrany przez studenta wykonywany indywidualnie.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny, wykład problemowy
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium, zadania domowe z tematyki omawianej na laboratorium
Projekt:
Konsultacje z prowadzącym w trakcie projektu
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Metody i kryteria oceniania / Ocena na podstawie punktów cząstkowych z zajęć: 2 zadania po 20 punkregulamin zaliczenia
tów w trakcie laboratorium oraz projekt za 60 punktów. Warunkiem oceny
pozytywnej jest uzyskanie w sumie przynajmniej 20 punktów w trakcie
laboratorium, przynajmniej 30 punktów za projekt i nie mniej niż 51 w sumie. Ocena końcowa według skali: [51,61) - 3,0, [61,71) - 3,5, [71,81) - 4,0,
[81,91) - 4,5, >=91 5,0.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. M. Lipovača, Learn You a Haskell for Great Good!, No Starch Press, 2011.
2. R. Lemmer, Haskell Design Patterns, Packt, 2015.
3. S. Marlow, Haskell 2010 language report.
4. Glasgow Haskell Compiler (GHC).
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) rozwiązanie zadań domowych – 10 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
d) przygotowanie projektu – 30 h
Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich
4. konsultacje – 5 h
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. rozwiązanie zadań domowych – 10 h
tycznym
4. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
5. przygotowanie projektu – 30 h
Razem 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład i laboratorium w pierwszej połowie semestru, projekt w drugiej
połowie semestru.

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
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W01

Zna podstawowe różnice pomiędzy programowaniem
funkcyjnym i imperatywnym oraz pomiędzy zachłannym
a leniwym obliczaniem wartości w językach programowania
W02
Zna idiomy specyficzne dla programowania funkcyjnego
W03
Zna różnicę między ścisłym i leniwym obliczaniem wartości
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Umie wykorzystać leniwe obliczanie wartości do pisania
bardziej zwięzłych i czytelniejszych programów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie potrzebę projektowania języków programowania i narzędzi, których zasady działania wymuszają tworzenie oprogramowania łatwiejszego pod kątem analizy
poprawności
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
Forma zajęć
efekty
W02,
W03, wykład, laboratorium
U01
W01,
K01, projekt
W03

I.P6S_WG

K_W10-,
K_W06

I.P6S_UW
I.P6S_WG

K_W08
K_W08

I.P6S_UW

K_U11,
K_U12-

I.P6S_WG

K_K03-

Sposób weryfikacji
ocena zadań wykonywanych na laboratorium
ocena raportu z wykonania projektu, ocena
programu powstałego w ramach projektu

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

PROJEKT BADAWCZY – ALGORYTMY DLA GPU
1120-IN000-ISP-0507

Nazwa
przedmiotu Projekt badawczy – algorytmy dla GPU
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Research project – GPU algorithms
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Zakład SPI, K.Kaczmarski@mini.pw.edu.pl
Osoby prowadzące zajęcia Dr inż. Krzysztof Kaczmarski
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Zaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne
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Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 6
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania wstępne / Procesory graficzne w zastosowaniach obliczeniowych,
przedmioty poprzedzające Programowanie C/C++, Algorytmy i struktury danych, Metody numeryczne,
Podstawy programowania równoległego (np. Systemy operacyjne)
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1 (PL)
Projekt – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest wykonanie prototypowej aplikacji korzystającej z algorytmów dedykowanych dla GPU ze szczególnym uwzględnieniem wykonania
eksperymentów obliczeniowych w podejściu naukowym. Zalecane technologie to C++/C#, NVIDIA CUDA oraz pochodne.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
(semestralny)
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Treści kształcenia
Projekt:

0
0
0
45

Optymalizacja algorytmów, badanie wydajności algorytmów w oparciu o model teoretyczny. Uruchamianie eksperymentów obliczeniowych i analiza wyników. Eksperymenty mogą dotyczyć zarówno wyników osiągniętych przez
nowe algorytmy (dokładność, jakość itd.), jak i czasu pracy nowych implementacji (wykorzystanie nowych instrukcji). Praca zespołowa, prowadzenie
projektu, testowanie i zarządzanie kodem.

Metody dydaktyczne

Projekt:

Studenci pracują w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Każdy zespół po ustaleniu tematu projektu przygotowuje działającą aplikację i sprawozdaje wyniki
przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych na koniec semestru. Ponadto każdy zespół samodzielnie ustala harmonogram prac i obowiązkowo
prezentuje postępy przynajmniej 5 razy w ciągu semestru. Prowadzący zgłasza uwagi, które powinny być uwzględnione w kolejnym etapie prac.
Metody i kryteria oceniania Do zdobycia jest 100 pkt. przyznawanych w kategoriach:
/ regulamin zaliczenia
- zaawansowanie techniczne implementacji (30 pkt.)
- jakość kodu, jego skalowalność i otwartość do rozbudowy (30 pkt.)
- systematyczność pracy i uwzględnianie sugestii prowadzącego (20 pkt.)
- przygotowanie i jakość dokumentacji wdrożeniowej oraz konfiguracji
(20 pkt.)
Skala ocen: 0-50 ocena 2; 51-60 ocena 3; 61-70 ocena 3.5; 71-80 ocena 4; 8190 ocena 4.5; 91-100 ocena 5.

Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowa- 1. Portal CUDA ZONE http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html
nie
2. Biblioteka
CUBLAS
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http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/2_0/docs/CUBLAS_Li
brary_2.0.pdf
3. H. Nguyen, GPU Gems 3, Addison-Wesley Professional, ISBN 0321515269
4. T.G. Mattson, B.A. Sanders, B.L. Massingill, Patterns for Parallel Programming, Addison-Wesley Professional, ISBN: 0321228111

Witryna www przedmiotu http://www.mini.pw.edu.pl/~kaczmars/gpca/
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 45 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na zajęciach projektowych – 45 h
efektów kształcenia
2. praca własna studenta – 75 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 20 h
b) przygotowanie projektu – 45 h
c) przygotowanie raportu i dokumentacji projektu – 10 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na zajęciach projektowych – 45 h
zajęciach
wymagających Razem 45 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
bezpośredniego
udziału
nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na zajęciach projektowych – 45 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie projektu – 45 h
zajęć o charakterze prak- Razem 90 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi
TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Zna architekturę procesora graficznego GPU jako jed- I.P6S_WG,
K_W05
nostki wektorowej
II.T.P6S_WG,
III.P6S_WG.o
W02
Zna język CUDA i narzędzia programowania procesorów I.P6S_WG
K_W06,
GPU
K_W10
W03
Zna podstawowe algorytmy obliczeniowe typu SIMD
I.P6S_WG
K_W04,
K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi programować procesor graficzny GPU do obliczeń I.P6S_UW
K_U11,
ogólnego zastosowania
K_U30
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz zarzą- I.P6S_KR,
K_K05
dzać swoim czasem i dotrzymywać terminów
I.P6S_KO
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01,
W02, projekt

Forma zajęć

Sposób weryfikacji
dyskusja i ocena projektu oraz przygotowane-
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W03,
K01

U01,

go raportu i dokumentacji

Opis przedmiotu
PRZETWARZANIE DANYCH W JĘZYKACH R I PYTHON
Kod przedmiotu (USOS)
Nazwa
przedmiotu Przetwarzanie danych w językach R i Python
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Data processing in R and Python
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW
Zakład RC, M.Gagolewski@mini.pw.edu.pl
Dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 6
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Znajomość zagadnień programowania strukturalnego i obiektowego oraz
przedmioty poprzedzające algorytmów i struktur danych
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1 (maks. 24 os./grupę) – wykład i laboratoria połączone
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Kurs omawia najbardziej przydatne techniki programowania w językach R
i Python 3 w pracy inżyniera i analityka danych. W ramach zajęć student
uzyskuje praktyczną umiejętność zbierania i przygotowywania danych do
analizy, oraz stosowania i implementacji wybranych algorytmów maszynowego uczenia. Uczestnicy mają możliwość dogłębnego poznania technik
programowania w tych językach, a także najbardziej popularnych
i użytecznych bibliotek. W trakcie zajęć szczególną uwagę poświęca się
sposobom przetwarzania i analizy ustrukturyzowanych zbiorów danych
(filtrowanie danych, agregacja danych w podgrupach, złączenia).
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
(semestralny)
Ćwiczenia

30
0
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Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Podstawowe atomowe typy danych w języku R.
2. Działania na wektorach w R. Implementacja wybranych algorytmów maszynowego uczenia przy użyciu tzw. wektoryzacji.
3. Typ podstawowy lista. Funkcje. Atrybuty obiektów. Podstawy programowania obiektowego w stylu S3. Typy złożone w R: macierz, czynnik,
ramka danych.
4. Działania na ramkach danych (filtrowanie danych, złączenia, agregacja
danych w podgrupach).
5. Instrukcja sterująca i pętle. Testy jednostkowe, profilowanie wydajności
kodu.
6. Przetwarzanie napisów przy użyciu wyrażeń regularnych, obiektów typu
data i czas oraz plików.
7. Środowiska. Leniwa ewaluacja. Niestandardowa ewaluacja. Środowiskowy model obliczeń. Dynamiczny a leksykalny zasięg zmiennych. Programowanie obiektowe w stylu S4, RefClasses i R6.
8. Podstawy programowania w języku Python 3. Typy skalarne
i sekwencyjne, iteratory.
9. Słowniki, zbiory. Funkcje, instrukcje sterujące.
10. Obliczenia na wektorach, macierzach i innych tablicach (NumPy).
11. Przygotowywanie danych do analizy, praca z ramkami danych (Pandas).
12. Przetwarzanie napisów i plików, serializacja obiektów, dostęp do baz
danych SQL. Ekstrakcja danych ze stron WWW, parsowanie plików XML.
13. Cython i Rcpp – tworzenie modułów/pakietów rozszerzających przy
użyciu C++.
Laboratorium:
Laboratorium obejmuje praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie oraz rozwój umiejętności jej użycia w problemach analizy danych
i algorytmach maszynowego uczenia.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny, problemowy, studium przypadku
Laboratorium:
Warsztaty przy użyciu komputera, samodzielne rozwiązywanie zadań, burza mózgów
Metody i kryteria oceniania / Na zaliczenie składają się oceny zdobyte za rozwiązania 5 prac domowych
regulamin zaliczenia
o zróżnicowanym stopniu trudności. Do zdobycia maks. 100 p. Ocena końcowa wynika z sumy punktów: ≤50 p. - 2,0; (50,60] – 3,0; (60,70] – 3,5;
(70,80] – 4,0; (80,90] – 4,5; >90 – 5,0.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. M. Gągolewski, M. Bartoszuk, A. Cena, Przetwarzanie i analiza danych
w języku Python, PWN, Warszawa, 2016
2. M. Gągolewski, Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia,
symulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 (wyd. II)
3. W. McKinney, Python for Data Analysis. Data Wrangling with Pandas,
NumPy, and IPython, O'Reilly Media, 2012
4. W. Richert, L.P. Coelho, Building Machine Learning Systems with Python,
Packt Publishing, 2013
5. E. Bressert, SciPy and NumPy, O'Reilly Media, 2012
6. J.M. Chambers., Programming with Data, Springer, 1998
7. J.M. Chambers, Software for Data Analysis. Programming with R, Springer,
2008
8. N.S. Matloff, The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software
Design, No Starch Press, 2011
9. W.N. Venables, B.D. Ripley, S Programming, Springer, 2000
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Witryna www przedmiotu

10. H. Wickham, Advanced R, Chapman&Hall/CRC
11. M. Hamstra, Learning Spark, O'Reilly, 2013
12. M. Frampton, Mastering Apache Spark, Packt, 2015
http://www.gagolewski.com/teaching/

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 60 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie z literaturą – 15 h
b) rozwiązywanie prac domowych – 45 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
nauczycieli akademickich
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. rozwiązywanie prac domowych – 45 h
zajęć o charakterze prak- Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

Wykład i laboratoria połączone

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie do Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
charakterystyk
do efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
drugiego stopkształcenia
dla modułu Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
nia PRK
dla kierunków
WIEDZA
W01
Zna kluczowe języki programowania wykorzystywane I.P6S_WG
K_W06
w analizie danych – R i Python
W02
Zna metody filtrowania, czyszczenia, podsumowywania I.P6S_WG
K_W01-,
i łączenia zbiorów danych
K_W06UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi projektować wydajne metody przetwarzania I.P6S_UW
K_U01,
i analizy danych
K_U11,
K_U12
U02
Potrafi zaprojektować system wykorzystujący metody I.P6S_UW
K_U08+,
klasyfikacji i regresji
K_U02
U03
Dostrzega ograniczenia i słabe strony istniejących na- I.P6S_UU
K_U29rzędzi informatycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świa- I.P6S_UU
K_K01,
domość potrzeby samokształcenia w ramach procesu
K_K02
kształcenia ustawicznego
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
Forma zajęć
efekty
W01, W02, U01, wykład, laboratoria
U02, U03, K01

Sposób weryfikacji
ocena prac domowych
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Opis przedmiotu
PRZETWARZANIE DANYCH W SYSTEMIE SAS
Kod przedmiotu (USOS)

1120-IN000-ISP-0606
przedmiotu Przetwarzanie danych w systemie SAS

Nazwa
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Data management in the SAS system
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. Wojciech Matysiak
Zakład RPiSM, W.Matysiak@mini.pw.edu.pl
Dr Bartosz Jabłoński

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 6
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Bazy danych
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Laboratoria – 12 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pakietem SAS, służącym
analizie danych. W szczególności poruszona zostanie tematyka technik
programistycznych w SAS Base, a także przegląd wybranych modułów SASa, służących ogólnemu przetwarzaniu danych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
Podstawowe informacje o systemie SAS; charakterystyka najważniejszych
modułów. Bazy danych w systemie SAS, biblioteki i zbiory, katalogi i obiekty katalogowe.
Język 4GL: kroki DATA i PROC w programach SASowych, pętla główna,
zmienne i ich atrybuty, wyrażenia i operatory języka, struktury sterujące.
Krótka informacja nt. możliwości stosowania języka SQL w Systemie SAS.
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Wejście i wyjście w systemie SAS: odczyt i zapis zbiorów SASowych, komunikacja ze środowiskiem MS Office, odczyt i zapis plików tekstowych.
Przetwarzanie zbiorów danych: sortowanie i indeksowanie, przetwarzanie
w grupach, transpozycja, łączenie.
Raportowanie z użyciem procedur TABULATE i REPORT
Formaty i informaty; procedura FORMAT.
Makroprogramowanie.
Procedura FCMP - tworzenie własnych funkcji i call routines użytkownika;
wykorzystanie tablic; komunikacja z makrami.
HASH TABLICE jako metoda przyspieszająca przetwarzanie.
Grafika w systemie SAS. SAS Enterprise Guide - tworzenie projektów; wykorzystanie interfejsu SAS EG do przetwarzania danych i generowania raportów.
Laboratorium:
W trakcie zajęć laboratoryjnych będzie realizowany program z wykładu.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium
Metody i kryteria oceniania / Aby zaliczyć przedmiot, należy zdobyć w ciągu semestru ściśle więcej niż 50
regulamin zaliczenia
punktów ze 100 możliwych do uzyskania. Można to zrobić poprzez:
– systematyczne wykonywanie zadań laboratoryjnych,
– pisanie kartkówek,
– pisanie kolokwiów,
– aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Zadania laboratoryjne, których treści będą wręczane na początku każdych
zajęć, należy wykonywać i rozwiązania terminowo przesyłać prowadzącym.
W trakcie (prawie) każdych zajęć prowadzący będą rozmawiać kilkoma
uprzednio wybranymi osobami na temat przesłanych rozwiązań i oceniali
je. Za rozwiązania zadań laboratoryjnych można uzyskać w sumie 15 punktów. Przesłanie jako swoich wyników cudzej pracy karane będzie obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia. Osoby, które nie przesłały rozwiązań
oraz osoby wybrane do rozmowy i nieobecne na danych zajęciach, otrzymują zero punktów bez możliwości odzyskania ich w innym terminie.
Na początku (prawie) każdych zajęć odbywać się będą krótkie kartkówki,
tzw. wejściówki (bez użycia komputera i notatek), których celem jest
sprawdzenie wiadomości wyniesionych z poprzedniego wykładu. Za kartkówki można uzyskać w sumie 20 punktów. Osoby nieobecne lub spóźniające się na zajęcia nie mają możliwości pisania kartkówki w innym terminie.
W semestrze odbędą się dwa kolokwia (polegające na rozwiązywaniu zadań
przy komputerze, bez notatek, z możliwością korzystania z dokumentacji
SASOnlineDoc), na 7 i 15 zajęciach. Zadania na kolokwiach będą w dużym
stopniu oparte na zadaniach laboratoryjnych (może się zdarzyć, że będą to
zadania laboratoryjne ze zmienionymi danymi wejściowymi). Każde kolokwium będzie obejmowało materiał od początku semestru do poprzedzających je zajęć włącznie. Za pierwsze kolokwium można będzie uzyskać 20, a
za drugie 40 punktów, zatem za kolokwia można uzyskać w sumie 60 punktów.
Przewidziana jest pula 5 punktów do rozdysponowania przez prowadzących dla osób szczególnie aktywnie uczestniczących w zajęciach.
Końcowe oceny będą wystawiane według następującej zasady: przedział
punktowy [95,100] – ocena 5.0, [85,95) – 4.5, [75,85) – 4.0, [65,75) – 3.5,
(50,65) – 3.0, [0,50] – 2.0.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. Materiały szkoleniowe SAS: http://www.sas.com
2. Dokumentacja SAS-a: http://support.sas.com/documentation/
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Witryna www przedmiotu

3. L.D. Delwiche, S.J. Slaughter, The Little SAS Book.
4. Carpenter's Guide to Innovative SAS Techniques, Art Carpenter.
http://www.mini.pw.edu.pl/~bjablons/

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 50 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) rozwiązanie zadań domowych – 30 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
Razem 115 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 5 h
nauczycieli akademickich:
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. rozwiązanie zadań domowych – 30 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
tycznym
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma wiedzę na temat budowy i podstaw użytkowania I.P6S_WG
K_W06,
systemu SAS
K_W10
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Umie pisać wydajne programy w 4GL i umie korzystać z I.P6S_UW
K_U11
mechanizmu makr
U02
Umie korzystać z SQL w SAS
I.P6S_UW
K_U11,
K_U20
U03
Umie korzystać z funkcji graficznych i statystycznych w I.P6S_UW
K_U09
SAS
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo I.P6S_KK
K_K01
szybko stają się przestarzałe
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, U01,
U02, K01
U03

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład

wejściówki, kolokwia, prace domowe

laboratorium

wejściówki, prace domowe, kolokwia
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Opis przedmiotu
ROZPOZNAWANIE CZŁOWIEKA METODAMI BIOMETRII
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-ISP-0663
Nazwa
przedmiotu Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Human recognition by biometric methods
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
Zakład SMPW, K.Saeed@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Janusz Rafałko

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 6 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie znanych metod biometrii w rozpoznawaniu człowieka. Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z algorytmami biometrycznymi i problemami identyfikacji oraz weryfikacji.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
Biometria – repetycja w celu powtórzenia najważniejszych zagadnień cech
biometrycznych oraz analizy i przetwarzania obrazów biometrycznych;
Błędy biometryczne w identyfikacji i weryfikacji systemów bezpieczeństwa;
Typy i źródła takich błędów; Metody mierzenia błędów biometrycznych
(np. FAR-False Acceptance Rate i FRR-False Rejection Rate) oraz ich graficzna reprezentacja; Sensory do akwizycji danych biometrycznych; Zaa-
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wansowane metody binaryzacji; Zaawansowane metody opisu obrazów
biometrycznych – modele matematyczne; Metody i algorytmy klasyfikacji;
Metody matematyczne i obliczeniowe w procesach decyzyjnych o rozpoznawaniu człowieka; Wybrane cechy biometryczne do analizowania i przestudiowania: tęczówka i siatkówka oka, twarz, odciski palca, dynamika
stukania na klawiaturze, sygnał mowy, i inne; Biometria z punktu widzenia
‘Kansei Engineering’; Biometria w domu inteligentnym; Przykłady innych
zastosowań biometrycznych.
Laboratorium:
Na zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z urządzeniami do
pobierania cech biometrycznych, a także realizują algorytmy przetwarzania
i analizy danych biometrycznych a także poprzez tworzenie własnych programów w wybranym języku oprogramowania (na przykład JAVA). Praca
jest samodzielna, studenci zachęcani są do proponowania własnych modyfikacji istniejących rozwiązań, a także własnych pomysłów analizy danych
biometrycznych.
Projekt:
Student opracuje jeden z tematów wykładowych, wykonuje eksperymenty
lub implementuje znanych algorytmów i zaprezentuje swoją pracę przy
grupie w celu dyskusji.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium
Projekt:
Projekt indywidualny, dyskusja
Metody i kryteria oceniania / Wykład i projekt: Czynny udział na wykładach oraz na podstawie sprawozregulamin zaliczenia
dań z zajęć laboratoryjnych i wykonanego projektu. Laboratorium: Sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego. Ocena końcowa: Ocena
będzie wystawiana na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych, na
podstawie wykonanego projektu oraz aktywności na wykładzie.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008.
2. R. S. Choraś, Komputerowa wizja: Metody interpretacji i identyfikacji
obiektów. Problemy współczesnej nauki, teoria i zastosowania, Informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005.
3. W. Kasprzyk, Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
4. K. Saeed, Image Analysis for Object Recognition, Bialystok University of
Technology, Bialystok, 2004.
5. K. Ślot, Wybrane zagadnienia biometrii. WKŁ, Warszawa, 2008.
6. K. Saeed, T. Nagashima, Biometrics and Kansei Engineering. Springer, NY,
2012.
7. International Journal of Biometrics. Inderscience, UK, od 2008 r.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h

- 112-

b) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h
c) przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
d) przygotowanie raportu/prezentacji – 5 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich:
4. konsultacje – 5 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 30 h
tycznym
5. przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę I.P6S_WG,
K_W04,
ogólną w zakresie rozwiązań zagadnień informatyki sto- I.P7S_WG
SI_W09-,
sowanych w analizie i przetwarzaniu obrazów a zwłaszSI_W10-,
cza w zakresie obrazów biometrycznych
SI_W11-,
CC_W11-,
PD_W10-,
PD_W11W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia działające I.P6S_WG,
K_W12
w systemach informatycznych w biometrii i biomedycy- I.P7S_WG
nie
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury tematycznej I.P6S_UW,
K_U05,
różnej postaci, integrować je, dokonywać ich interpreta- I.P7S_UW
SI_U01+,
cji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
CC_U01,
PD_U01+
U02
Potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej I.P6S_UK
K_U06
terminologii z zakresu systemów informatycznych w
obrazowaniu cech biometrycznych
U03
Potrafi integrować nabytą wiedzę z zakresu analizy i I.P6S_UW,
K_U01,
przetwarzania obrazów w praktyce uwzględniając aspek- I.P7S_UW
SI_U06,
ty pozatechniczne
CC_U06
U04
Potrafi wykorzystać do formułowania zadań i konstruo- I.P6S_UW
K_U02
wania systemów informatycznych w biometrii metody
analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
U05
Potrafi pracować indywidualnie, w zespole oraz kiero- I.P6S_UO,
SI_U02,
wać niedużym zespołem
I.P7S_UO
CC_U02,
PD_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształca- I.P6S_KK,
K_K02,
nia się
I.P6S_UU
SI_U04,
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K02

K03

Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o
charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program
studiów lub realizowanych poza studiami
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz
podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

I.P6S_UU,
I.P6S_KO
I.P6S_UO,
I.P7S_UO

CC_U04.
PD_U04
K_K06

K_K05,
SI_K04,
CC_K04,
PD_K04

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01, U02,
U03, U04,
U05, K01,
K02, K03

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, laboratorium, projekt

czynny udział na wykładach oraz na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych,
wykonanego projektu i jego prezentacji

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

SYSTEMY AGENTOWE W ZASTOSOWANIACH
1120-IN000-ISP-0599

Nazwa
przedmiotu Systemy agentowe w zastosowaniach
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Agent systems and applications
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. Maria Ganzha, prof. PW,
Zakład SIiMO, M.Ganzha@mini.pw.edu.pl
Dr hab. Maria Ganzha, prof. PW, Dr hab. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6 (I stopień), 1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 6 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
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Wymagania
wstępne
/
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów a teoretycznymi i praktycznymi podstawami tworzenia i implementacji agentów programowych i
(rozproszonych / mobilnych) systemów agentowych
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
30
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wprowadzenie: aktorzy, asystenci, agenty programowe; systemy bazujące na aktorach, asystentach i agentach
2. Platformy i narzędzia agentowe
3. Podstawy tworzenia i zarządzania agentami programowymi i systemami
wieloagentowymi
4. Metodologie tworzenia systemów agentowych
5. Zastosowania agentów programowych i systemów agentowych
 Agenci programowi jaki middleware dla gridu / chmur
 Agenci personalni – studia przypadków
- Asystenci wielkich korporacji (Alexa, Google, Cortana, Siri, etc.)
- Agenci personalni wspierający podróżnych (system agentowosemantyczny)
- Agenci personalni wspierający pracowników w organizacji wirtualnej (system agentowo-semantyczny)
- Agentowi system wspierania decyzji pilotów szybowców (system
agentowo-sensoryczny)
 Agenci w smart gridzie / mikro-gridzie
 Agenci w zarządzaniu zasobami sieciowymi
 Agenci w e-commerce
Laboratorium:
1. Platforma agentowa JADE
 Struktura platformy i oferowane serwisy
 Hello world agent, czyli tworzenie pierwszego agenta
 Podstawy komunikacji agentowej: struktura komunikatu, Agent
Communication Language
 Mobilność agentów
 JADE Android – agenci na urządzeniach mobilnych
 Wprowadzenie do programowania z użyciem WADE

Metody dydaktyczne

Projekt:
Studenci wybierają temat projektu na drugich zajęciach. Wynikami projektu
są: prezentacje, raport techniczny, udokumentowany kod. Oczekuje się, że
najlepsze projekty mogą zakończyć się publikacją wyników w materiałach
konferencyjnych. Jest możliwym, że wynikiem kontynuacji projektu będzie
praca inżynierska lub magisterska.
Wykład:
Wykład problemowy
Laboratorium:
Warsztaty z użyciem komputera
Projekt:
Samodzielne rozwiązywanie zadań wchodzących w skład projektu informatycznego (tworzenie, implementacja i testowanie systemu informatyczne-
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go)
Metody i kryteria oceniania / Ocena składa się z:
regulamin zaliczenia
- kolokwium zaliczeniowe – 30%
- zadania domowe – 30%
- projekt – 40%
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. S. Stanek, H. Sroka, M. Paprzycki, M. Ganzha (red.), Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społecznogospodarczych, Wydawnictwo Placet, 2008
2. F. Bellifemine, G. Caire, D. Greenwood, Developing Multi-Agent System
with JADE, John Wiley & Sons, 2007
3. M. Essaaidi, M. Ganzha, M. Paprzycki, Software Agents, Agent Systems and
Their Applications, IOS Press, 2012
4. M. Ganzha, L. C. Jain (red.), Multiagent Systems and Applications: Volume
1: Practice and Experience, Berlin, Springer, 2013, Volume 45. XX, 278 p
5. Artykuły
dostępne
pod
adresem:
http://www.ibspan.waw.pl/~paprzyck/mp/cvr/research/agent.html
6. JADE documentation, http://jade.tilab.com/
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) rozwiązanie zadań domowych – 5 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 5 h
d) przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
e) przygotowanie raportu/prezentacji – 15 h
f) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 5 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich:
4. konsultacje – 5 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. rozwiązanie zadań domowych – 5 h
tycznym
4. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 5 h
5. przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

- 116-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą tworzenia systemów I.P6S_WG
K_W07
agentowych
W02
Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą technik i narzędzi I.P6S_WG
K_W08
stosowanych w tworzeniu systemów agentowych
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Posiada umiejętność samodzielnego korzystania z zaso- I.P6S_UW
K_U05
bów internetowych
U02
Posiada umiejętność dostosowania technik i narzędzi do I.P6S_UW
K_U06,
tworzonego systemu agentowego
K_U20,
K_U23
U03
Posiada umiejętność prezentowania materiału związane- I.P6S_UK
K_U07
go z projektem informatycznym (jego różnymi fazami)
U04
Posiada umiejętność tworzenie raportu technicznego I.P6S_UW
K_U07
opisującego projekt informatyczny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Potrafi pracować w zespole
I.P6S_UO,
K_K05
I.P6S_KR
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

W01, U02

wykład, laboratorium, projekt

kolokwium zaliczeniowe

W02,
U03,
K01

laboratorium, projekt

prace domowe i projekt

U01,
U04,

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

WARSZTATY Z TECHNIK UCZENIA MASZYN
1120-INMSI-MSP-0656

Nazwa
przedmiotu Warsztaty z technik uczenia maszyn
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Machine learning workshop
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
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Koordynator przedmiotu
Osoby prowadzące zajęcia

Dr inż. Agnieszka Jastrzębska
Zakład SMPW, A.Jastrzebska@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Agnieszka Jastrzębska

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru 6 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Matematyka: analiza, algebra, teoria mnogości, logika, rachunek prawdopoprzedmioty poprzedzające dobieństwa, statystyka; podstawy informatyki: algorytmy i struktury danych, podstawy programowania
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest powtórzenie i synteza podstawowych informacji
uzyskanych wcześniej z matematyki oraz szeroko pojętej inteligencji obliczeniowej oraz rozszerzenie tych wiadomości o zagadnienia z zakresu
uczenia maszyn ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
15
Treści kształcenia
Wykład:
Wykład prezentuje podstawowe pojęcia dotyczące technik uczenia maszyn.
1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe zasady i schematy przetwarzania danych.
2. Wstępne przetwarzanie danych. Ocena jakości modelu. Jakość danych a
efekt przetwarzania.
3. Analiza skupień. Proste przykłady: algorytm k-średnich, metody hierarchiczne.
4. Podstawowe algorytmy klasyfikacji: metoda kNN, drzewa decyzyjne,
procedury Bayesowskie, metody jądrowe.
5. Złożone algorytmy klasyfikacji (lasy losowe, bagging, boosting).
6. Modele regresji.
7. Metody przetwarzania danych tekstowych (reprezentacja dokumentów,
przetwarzanie dokumentów z nadzorem i bez).
Laboratorium:
Celem laboratorium jest zapoznanie się z poszerzonymi treściami dotyczącymi technik uczenia maszyn. Program jest analogiczny do treści wykładu,
a więc:
1. Wstępne przetwarzanie danych.
2. Ocena jakości modelu.
3. Analiza skupień.
4. Klasyfikacja.
5. Przetwarzanie tekstu z nadzorem i bez.
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Projekt:
W trakcie semestru studenci realizują zadanie projektowe określone przez
prowadzącego. Przewidywana forma zadania to projekt indywidualny.
Zadanie będzie polegało na zastosowaniu wybranej gamy metod omówionych na wykładzie do przetwarzania danych wyznaczonych przez prowadzącego projekt. Wymagane będzie przeprowadzenie analizy eksploracyjnej danych, wyboru modelu i parametrów oraz ocena jakości i interpretacja
otrzymanych wyników. Zadanie zostanie podzielone i odpowiednio rozłożone w czasie na etapy, a ich terminowe wypełnienie będzie obowiązkiem
studenta. Każdy ze wskazanych etapów wiąże się z przygotowaniem przez
studenta prezentacji (raportu) postępów prac. Elementem końcowym projektu będzie wykonanie raportu podsumowującego prace studenta. Po
ukończeniu projektu student na forum grupy projektowej prezentuje osiągnięte wyniki.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjno-problemowy, metoda problemowa, studium przypadku
Laboratorium, projekt:
Samodzielna praca projektowa, samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium, warsztaty z użyciem komputera
Metody i kryteria oceniania / Ocena z przedmiotu jest oceną uzyskaną przez studenta z realizacji projekregulamin zaliczenia
tu. Składowe oceny to:
- 40% wykonane zadanie
- 30% raporty postępu prac wykonywane na bieżąco
- 30% raport końcowy, w tym ocena jakości i interpretacja wyników
Ocena jest pomniejszana, gdy student nie wywiązuje się w zadanym czasie z
powierzonych mu zadań.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. T. Mitchell, Machine Learning, McGraw Hill, 1997.
2. I. H. Witten, E. Frank, M. A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning
Tools and Techniques, Morgan Kauffman, 2011.
3. J. Koronacki, J. Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, EXIT, 2005.
4. M. Krzyśko, W. Wołyński, T. Górecki, M. Skorzybut, Systemy uczące się,
WNT, 2008.
5. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. The Elements of Statistical Learning,
Springer, 2009.
6. C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.
7. R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork, Pattern classification, Wiley, 2001.
8. Środowiska: R i RStudio, Python.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS
4
Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 15 h
d) konsultacje –5 h
2. praca własna studenta – 70 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) rozwiązanie zadań domowych (wykonanie projektu) – 30 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
d) przygotowanie do zajęć projektowych – 10 h
e) przygotowanie raportu/prezentacji – 10 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
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zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratoriach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
nauczycieli akademickich:
4. konsultacje – 5 h
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. rozwiązanie zadań domowych (wykonanie projektu) – 30 h
tycznym
4. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
5. przygotowanie do zajęć projektowych – 10 h
Razem 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ku
WIEDZA
W01
Zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy w syste- I.P7S_WG
SI_W09,
mach inteligencji obliczeniowej
CC_W11,
AI_W09,
BI_W10,
K_W07
W02
Zna zaawansowane metody uczenia maszyn, metody I.P7S_WG
SI_W10,
ewolucyjne oraz metody inteligencji obliczeniowej
AI_W10,
BI_W07,
BI_W08,
K_W08
W03
Zna języki programowania właściwe dla dziedziny ucze- I.P7S_WG
SI_W13,
nia maszyn
AI_W13,
K_W12
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia I.P7S_UU
SI_U04,
się i realizować proces samokształcenia
CC_U04,
AI_U04
U02
Potrafi zastosować algorytmy uczenia się maszyn do I.P7S_UW
SI_U15,
rozwiązania praktycznego problemu przetwarzania daSI_U16,
nych
SI_U18,
AI_U15,
AI_U16,
AI_U18,
BI_U10,
K_U23
U03
Zna przynajmniej jedno środowisko programistyczne do I.P7S_UW,
BI_U07,
przetwarzania danych
I.P7S_UK
BI_U12
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świa- I.P6S_KK,
SI_K01,
domość potrzeby samokształcenia w ramach procesu I.P6S_KR,
SI_K06,
kształcenia ustawicznego
I.P7S_UU
CC_K01,
CC_K06,
AI_K01,
AI_K06
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2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

W01, W02

wykład

W03, U02,
U03
U01, U02,
U03, K01

laboratorium

Sposób weryfikacji
ocena zadania projektowego, ocena prac
wykonywanych w ramach laboratorium
ocena zadania projektowego, ocena prac
wykonywanych w ramach laboratorium
ocena zadania projektowego, ocena prac
wykonywanych w ramach laboratorium

projekt

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

WNIOSKOWANIE ROZMYTE
1120-MA000-LSP-0648

Nazwa
przedmiotu Wnioskowanie rozmyte
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Fuzzy reasoning
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego / drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Matematyka, Informatyka, Inżynieria i analiza danych
Profil studiów

Profil ogólno akademicki

Specjalność

–

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr Anna Maria Radzikowska
Zakład Geometrii Różniczkowej, A.Radzikowska@mini.pw.edu.pl
Dr Anna Maria Radzikowska

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

6

Minimalny numer semestru 5
Usytuowanie
realizacji Semestr letni
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Elementy logiki i teorii mnogości
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami i technikami wnioskowania rozmytego.
Patrz TABELA 1.
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Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
15
Laboratorium
0
Projekt
30
Treści kształcenia
Wykład:
1. Pojęcia podstawowe teorii zbiorów rozmytych.
2. Rozmyte relacje i funkcje logiczne.
3. Liczby rozmyte.
4. Wybrane logiki rozmyte (w tym logiki MTL i BL).
5. Rozmyte reguły IF-THEN.
6. Rozmyte zbiory przybliżone.
7. Rozmyte systemy informacyjne i rozmyte relacje informacyjne.
8. Zastosowanie zbiorów rozmytych w procesach decyzyjnych.
Ćwiczenia:
Studenci samodzielnie rozwiązują przy tablicy zaproponowane przez prowadzącego zadania z tematyki objętej ostatnim wykładem. Podejmowane
są także dyskusje nawiązujące bezpośrednio do wykłady (np. propozycje
dowodów, metod modelowania zjawisk).
Projekt:
W trakcie zajęć projektowych uczestnicy samodzielnie opracowują wybrane tematy i wygłaszają referaty.
Metody dydaktyczne

Wykład:
Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny
Ćwiczenia:
Rozwiązywanie zadań, dyskusja, metoda problemowa, burza mózgów
Projekt:
Samodzielnie opracowanie podanego zagadnienia, zreferowanie problemu
w formie prezentacji
Metody i kryteria oceniania / Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie indywidualnie przygotoregulamin zaliczenia
wanego projektu. Projekt może być przygotowany przez 1 lub 2 osoby, a
temat może być samodzielnie wybrany przez słuchacza (i zaakceptowany
przez prowadzącego) bądź wybrany spośród kilku proponowanych przez
prowadzącego. Projekt obejmuje: (1) wygłoszenie referatu, (2) prezentację
referatu, (3) opracowanie pisemne tematu. Przy zaliczeniu obowiązuje
system punktowy. Projekt oceniany jest na maksimum 20 punktów. Dla
zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 11 punktów.
Osoby, które uzyskały poniżej 11 pkt z projektu mają możliwość zaliczenia
przedmiotu poprzez napisanie kolokwium sprawdzającego ocenianego na
maksimum 20 punktów – wówczas do zaliczeni przedmiotu wymagane jest
uzyskanie min. 10 pkt z tego sprawdzianu.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. H.J. Zimmerman, Fuzzy Set Theory and Its applications, Kluwer Academic
Publications, 1996.
2. G.J. Klir, B. Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy logic: Theory and Applications,
Prentice Hall, 1995.
3. P. Hajek, Mathematics of Fuzziness, Kluwer Academic Publishers, 1998.
4. Da Ruan, E.E. Kerre (eds), Fuzzy IF-THEN Rules in Computational intelligence: Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, 2000.
5. Czasopisma: Fuzzy Sets and Systems, Information Sciences, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Int. Journal of Approximate Reasoning.
Witryna www przedmiotu
pages.mini.pw.edu.pl/~radzikowskaa/Lectures/FR
D. Nakład pracy studenta
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Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe –65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na ćwiczeniach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 30 h
d) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta –40 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 10 h
b) przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
c) przygotowanie raportu/prezentacji – 15 h
Razem 105 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na ćwiczeniach – 15 h
bezpośredniego
udziału 3. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
nauczycieli akademickich
4. konsultacje – 5 h
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć projektowych – 15 h
zajęć o charakterze prak- 3. przygotowanie raportu/prezentacji – 15 h
tycznym
Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

1. Zajęcia popołudniowe (poza poniedziałkiem i piątkiem).
2. Zajęcia w sali z rzutnikiem.
3. Brak możliwości zajęć równoległych (wszystkie zajęcia prowadzi ten sam
prowadzący).

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charakdo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
terystyk
kształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
drugiego
dla kierunstopnia PRK
ków
WIEDZA
W01
Ma wiedzę z podstaw teorii zbiorów rozmytych.
P6S_WG,
M1_W14,
P7S_WG
M1_W16,
M2_W01,
M2MNI_W01,
K_W01,
SI_W09,
DS_W01
W02
Zna podstawowe systemy logik rozmytych oraz mechaP6S_WG,
M1_W14,
nizmy wnioskowania w środowisku informacji niepełnej P7S_WG
M1_W16,
i/lub nieprecyzyjnej.
M2_W02,
M2MNI_W01,
K_W01,
SI_W09,
DS_W01
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Posiada umiejętność reprezentacji wiedzy potocznej za P6S_UW,
M1_U01,
pomocą formuł logiki rozmytej.
P7S_UW
M1_U11,
M2MNI_U02,
K_U01,
SI_U01,
DS_U01
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U02

Potrafi skonstruować regułowy system dedukcji oparty
na informacji rozmytej.

P6S_UW,
P7S_UW

U03

Potrafi samodzielnie studiować teksty matematyczne
związane z zagadnieniami omawianymi na zajęciach,
przedstawić poznaną w ten sposób tematykę zarówno w
formie pisemnej i jak i prezentacji oraz określić, jakie są
otwarte pytania dotyczące omawianej tematyki.

P6S_UW,
P7S_UW

K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dal- P7S_KK,
szego kształcenia
P7S_UU,
P6S_KK,
P6S_KO,
P6S_UU

M1_U01,
M1_U11,
M2MNI_U01,
K_U30,
SI_U18,
DS_U01
M1_U23,
M1_U24,
M2MNI_U14,
K_U07,
SI_U03,
DS_U19
M1_K07,
M2MNI_K02,
K_K02,
SI_K01,
DS_K01,
DS_K05,
DS2_K03

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01, U02
U03, K01

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, ćwiczenia, projekt

aktywność na zajęciach

projekt

referat

Opis przedmiotu
ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE I FUNKCYJNE
Kod przedmiotu (USOS)
1120-DS000-ISP-0236
Nazwa
przedmiotu Zaawansowane programowanie obiektowe i funkcyjne
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Advanced object-oriented and functional programming
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Inżynieria i analiza danych, Informatyka
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr inż. Marcin Luckner
Zakład SMPW, M.Luckner@mini.pw.edu.pl
Dr inż. Marcin Luckner

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany
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Grupa przedmiotów

Inżynieria i analiza danych: Obowiązkowe, Informatyka: Obieralne

Status przedmiotu

Inżynieria i analiza danych: Obowiązkowy, Informatyka: Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

Inżynieria i analiza danych: 3 (I stopień), Informatyka: 5 (I stopień)

Minimalny numer semestru Inżynieria i analiza danych: 3 (I stopień), Informatyka: 5 (I stopień)
Usytuowanie
realizacji Semestr zimowy
w roku akademickim
Wymagania
wstępne
/ Inżynieria i analiza danych: Programowanie obiektowe
przedmioty poprzedzające Informatyka: Programowanie 1 – strukturalne, Programowanie 2 – obiektowe, Podstawy języka Java SE
Limit liczby studentów
Liczba grup: 4
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zaawansowanymi cechami języka Java SE. Efektem kształcenia będzie umiejętność tworzenia
programów wykorzystujących zaawansowane cechy języka.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar Wykład
15
(semestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
1. Wprowadzenie.
2. Klasy wewnętrzne i abstrakcyjne.
3. Programowanie funkcyjne. Wyrażenie lambda i interfejsy funkcyjne.
4. Wyrażenia generyczne.
5. Przetwarzanie strumieni danych.
6. Struktury dynamiczne.
7. Refleksje i Java Beans.
8. Zaawansowane przetwarzanie danych.
9. Współpraca z bazami danych.
10. Sieć i bezpieczeństwo.
11. Obliczenia asynchroniczne.
12. Czas i lokalizacja.
13. Skryptowanie.
14. Funkcje natywne.
15. Dalszy rozwój programisty Javy
Laboratorium:
Przez połowę semestru studenci wykonują podczas zajęć zadania punktowane (5 lub 6 zadań). Poszczególne zadania ilustrują treści przekazane
podczas wykładu. Dodatkowo można wykonać jedno zadanie poprawkowe.
Druga połowa semestru jest przeznaczona na samodzielną realizację zadania projektowego.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium, projekt indywidualny
Metody i kryteria oceniania / Końcowa ocena wyliczana jest jako średnia z punktów za zadania i z projekregulamin zaliczenia
tu. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie przynajmniej 50%
punktów za cztery zadania programistyczne i 50% punktów za projekt.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
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Literatura i oprogramowanie 1. C.S. Horstmann, Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion,
2015.
2. H. Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion, 2015.
3. R.C. Martin, Czysty Kod, Helion, 2010.
4. R.C. Martin, Mistrz Czystego Kodu, Helion, 2013
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 47 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratorium – 30 h
c) konsultacje – 2 h
2. praca własna studenta – 60 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 15 h
b) przygotowanie do laboratorium – 45 h
Razem 107 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 15 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na laboratorium – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 2 h
nauczycieli akademickich:
Razem 47 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratorium – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do laboratorium – 45 h
zajęć o charakterze prak- Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
W01
Zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stoso- I.P6S_WG
DS_W14,
wane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych realiDS_W08,
zowanych w języku Java SE
K_W04,
K_W10,
K_W12,
K_W13
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Ma umiejętność tworzenia aplikacji w języku Java SE
I.P6S_UW
DS_U11,
K_U18,
K_U19,
K_U30
U02
Potrafi przetwarzać w sposób funkcjonalny strumienie
I.P6S_UW
DS_13,
danych
K_U12
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podno- I.P6S_KK
DS_K01,
szenia kompetencji zawodowych związaną z rozwojem
K_K01,
języków programowania
K_K02
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
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Zamierzone
efekty
W01,
K01
U02

U01,

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, laboratorium

punktowane zadania laboratoryjne

laboratorium

zadanie projektowe

IV.2. Przedmioty obieralne swobodnego wyboru oferowane wyłącznie na studiach II stopnia
Opis przedmiotu
EKSPLORACJA DANYCH TEKSTOWYCH Z UCZENIEM GŁĘBOKIM
Kod przedmiotu (USOS)
1120-IN000-MSP-0705
Nazwa
przedmiotu Eksploracja danych tekstowych z uczeniem głębokim
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Text mining and deep learning
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia
Forma i tryb prowadzenia
studiów
Kierunek studiów
Profil studiów
Specjalność
Jednostka prowadząca
Jednostka realizująca
Koordynator przedmiotu

Studia pierwszego / drugiego stopnia
Stacjonarne

Blok przedmiotów
Poziom przedmiotu
Grupa przedmiotów
Status przedmiotu
Język prowadzenia zajęć
Semestr nominalny
Minimalny numer semestru
Usytuowanie
realizacji
w roku akademickim
Wymagania wstępne /
przedmioty poprzedzające

Kierunkowe
Średniozaawansowany
Obieralne
Obieralny
Polski
1-3 (II stopień)
6 (I stopień)

Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Dr inż. Anna Wróblewska
Zakład CADMED, A.Wroblewska@mini.pw.edu.pl
Osoby prowadzące zajęcia
Dr inż. Anna Wróblewska
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Semestr letni
Język programowania: Python; podstawowa wiedza na temat algorytmów
uczenia maszynowego: klasyfikacji, grupowania

Limit liczby studentów

Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowej teorii oraz zaawansowanych modeli i metod przetwarzania, analizy i odkrywania wiedzy w
dużych zbiorach danych tekstowych.
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Efekty kształcenia
Formy zajęć i ich wymiar
(semestralny)

Treści kształcenia

Patrz TABELA 1.
Wykład
30
Ćwiczenia
0
Laboratorium
0
Projekt
30
Wykład:
1. Wstęp do wyszukiwania informacji: teoria informacji, metody NLP/text
mining, statystyka, lingwistyka, zagadnienia w procesie przetwarzania
tekstu: lematyzacja, stemming.
2. Słowa i zdania: wyraż enia regularne, tokenizacja, odległoś ć edytorska,
lingwistyka: poziomy opisu języka, morfologia: słowotwórstwo, fleksja,
stemmery, częś ci mowy, algorytm soundex , błędy ortograficzne.
3. Modele reprezentacji tekstu, m.in. modele wektorowe (word embeddings) - word2vec, gloVe.
4. Sieci neuronowe do rozpoznawania encji nazwanych (named entities).
5. Głębokie sieci neuronowe w zastosowaniu do rozpoznawania tekstu.
6. Różne architektury głębokich modeli neuronowych - rekurencyjne,
rekursywne, konwolucyjne i dynamiczne sieci do zastosowań rozpoznawania tekstu: modelowania języka, analizy opinii, parsowania tekstu, klasyfikacji zdań.
7. Statystyczne metody przetwarzania języka naturalnego, modelowanie
języka, n-gramy, kolokacje, ujednoznacznianie (word sense disambiguation).
8. Analiza gramatyczna (HMM, POS tagging, parsowanie).
9. Źródła danych: korpusy tekstu.
10. Ekstrakcja informacji, NER (named-entity recognition), ekstrakcja relacji, semantyka informacji (ontologie, budowa ontologii z tekstu).
11. Wyszukiwanie informacji: indeks odwrócony, miary podobieństwa, ranking
wyników, analiza linków (PageRank, HITS), architektury komercyjnych systemów, mierzenie jakości zwracanych wyników, wizualizacja wyników wyszukiwania.
12. Architektury komercyjnych systemów wyszukiwania informacji/baz wiedzy.
13. Zastosowania:
a. kategoryzacja i grupowanie dokumentów (grupowanie hierarchiczne,
LDA – latent Dirichlet allocation);
b. analiza zabarwienia emocjonalnego tekstu (sentiment analysis);
c. odpowiadanie na zapytania (question answering);
d. streszczanie dokumentów;
e. tłumaczenia automatyczne.
14. Rekomendacje oparte na treści.
15. Wyszukiwanie/indeksowanie danych nie-tekstowych.

Projekt:
Opracowanie aplikacji z zakresu tematyki przedmiotu, aplikacje będą miały na
celu przetwarzanie tekstu i danych pochodzących ze stron internetowych lub
korpusów tekstu.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny, problemowy
Projekt:
Samodzielne rozwiązywanie zadań, burza mózgów, studium przypadku
Metody i kryteria oceniania / Do zdobycia jest 100 pkt, w tym 40% przypada na zaliczenie treści wykłaregulamin zaliczenia
dowych (1 kolokwium), a pozostała część dotyczy 60% zaliczenia projektu.
Próg zaliczenia wynosi 51 pkt, a rozkład progów kolejnych ocen to sekwencja 61, 71, 81 i 91 pkt.
Metody sprawdzania efek- Patrz TABELA 1.
tów kształcenia
Egzamin
Nie
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Literatura i oprogramowanie 1. D. Jurafsky, J. Martin, Speech and language processing: an introduction to
natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, Pearson/Prentice Hall
2009.
2. H. Schutze, C. Manning, P. Raghavan, Introduction to information retrieval, 2008, http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/irbookprint.pdf.
3. J. Hirschberg, C. Manning, Advances in natural language processing”, Science (New York, N.Y.), 17 July 2015, Vol.349(6245), pp.261-6.
4. M. Kłopotek, Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001.
5. Python NLTK (Natural Language Toolkit), http://nltk.sourceforge.net.
6. Open NLP, http://opennlp.sourceforge.net/.
7. Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series) –
November 18, 2016, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio , Aaron Courville.
Witryna www przedmiotu
e.mini.pw.edu.pl
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na zajęciach projektowych – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 50 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) przygotowanie do kolokwiów – 7 h
c) przygotowanie do zajęć projektowych – 30 h
e) przygotowanie raportu/prezentacji – 8 h
Razem 115 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na 1. obecność na wykładach – 30 h
zajęciach
wymagających 2. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
bezpośredniego
udziału 3. konsultacje – 5 h
nauczycieli akademickich:
Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. przygotowanie do zajęć projektowych – 30 h
zajęć o charakterze prak- Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
tycznym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charakdo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
terystyk
kształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
drugiego
dla kierunstopnia PRK
ków
WIEDZA
W01
Zna teoretyczne podstawy metod odkrywania wiedzy w I.P7S_WG
SI_W10,
dużych zbiorach danych tekstowych
SI_W11,
PD_W10,
PD_W11
W02
Zna podstawowe metody reprezentacji danych teksto- I.P7S_WG
SI_W10,
wych niestrukturalnych
SI_W11,
PD_W10,
PD_W11
UMIEJĘTNOŚCI
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U01

Potrafi zaprojektować algorytmy rozwiązujące określony
problem posiadający praktyczne znaczenie z obszaru
eksploracji i wizualizacji danych tekstowych

I.P7S_UW

U02

Potrafi wybrać właściwe narzędzia programistyczne do
zaprojektowania algorytmu dotyczącego danych tekstowych
Posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania

I.P7S_UW

U03

K01

I.P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, oraz kiero- I.P7S_UO
wać niedużym zespołem

K02

Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świa- I.P7S_KK,
domość potrzeby samokształcenia w ramach procesu I.P7S_UU
kształcenia ustawicznego
K03
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizo- I.P7S_UO
wane zadania w ramach pracy zespołowej
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
Forma zajęć
efekty
W01, W02, U03 wykład, projekt
W01, U01, U02, projekt, wykład
U03, K02
K01, K03
projekt

INTERFEJSY NATURALNE
1120-IN000-ISP-0570

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia
studiów
Kierunek studiów

Stacjonarne

Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Mgr inż. Paweł Aszklar, Dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
Zakład CADMED, P.Aszklar@mini.pw.edu.pl
Mgr inż. Paweł Aszklar

Informatyka

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

SI_U02,
SI_K04,
PD_U02,
PD_K04
SI_K01,
PD_K01
SI_K04,
PD_K04

ocena z kolokwium
ocena z projektu i prezentacji projektu, ocena z kolokwium
ocena z projektu

Nazwa przedmiotu
Interfejsy naturalne
w języku polskim
Nazwa przedmiotu
Natural interfaces
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Osoby prowadzące zajęcia

SI_U01,
SI_U03,
PD_U01,
PD_U03

Sposób weryfikacji

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

SI_U09,
SI_U15,
PD_U09,
PD_U15SI_U09,
PD_U09

Kierunkowe
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Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru

1 (II stopień)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania wstępne /
Grafika Komputerowa 1, Programowanie w środowisku graficznym
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 2
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest nauka projektowania i implementacji zaawansowanych interfejsów użytkownika pozwalających na interakcję z programami za pomocą wielu różnorodnych urządzeń wejściowych. Szczególny
nacisk położony jest na tworzenie interfejsów naturalnych bazujących na
rozpoznawaniu mowy i gestów. W ramach przedmiotu studenci zapoznają
się z obsługą różnorodnych urządzeń wejściowych, przechwytywaniem i
przetwarzaniem obrazów oraz dźwięku, rozpoznawaniem i śledzeniem
obiektów oraz obrazowaniem stereoskopowym, budową, sposobem działania sensorów głębokości.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
15
mestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Wykład:
Obsługa urządzeń wejściowych (mysz, klawiatura, gamepad, itp.), algorytmy przetwarzania i segmentacji obrazów, rozpoznawania i śledzenie
obiektów, model obrazowania stereoskopowego.
Laboratorium:
Obsługa urządzeń wejściowych (mysz, klawiatura, gamepad, itp.), przechwytywanie i analiza obrazu, rozpoznawanie i śledzenie obiektów. Rozpoznawanie tekstu. Praca z sensorami 3D, ich budowa i sposób działania
oraz wykorzystanie ich do pozyskiwania obrazu, detekcji obiektów, rekonstrukcji modeli trójwymiarowych, pozyskiwania dźwięku i analizy
mowy.
Metody dydaktyczne

Wykład:
Wykład informacyjny, wykład problemowy
Laboratorium:
Samodzielne rozwiazywanie zadań w laboratorium, warsztaty z użyciem
komputera

Metody i kryteria oceniania / Pięć zadań laboratoryjnych, każde rozłożone na trzy kolejne tygodnie.
regulamin zaliczenia
Zadania składać będą się z części laboratoryjnej rozwiązywanej indywidualnie w czasie zajęć oraz z części projektowej rozwiązywanej w domu
(indywidualnie lub w grupach). Za pierwsze zadanie uzyskać można 12
punktów, za pozostałe po 17. Sprawdzian pisemny na wykładzie, z którego uzyskać będzie można 20 punktów.
W celu zaliczenia przedmiotu student uzyskać musi 50% punktów z laboratoriów (minimum 40 p.) i przynajmniej 50% punktów z całego przedmiotu (minimum 50 p.). Ostateczna ocena zależeć będzie od liczby uzyskanych punktów wg skali: <50 p. – 2,0; 50-59 p. – 3,0; 60-69 p. – 3,5; 70-
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79 p. – 4,0; 80-89 p. – 4,5; 90-100 p. – 5,0.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. M. DeLour, D. Treglia, Perełki programowania gier, Tom 1, 2 i 3, Helion,
2002.
2. J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, 1990.
3. G. Bradski, A. Kaehler, Learning OpenCV, O’Reilly, 2008.
4. E. Rafajłowicz, W. Rafajłowicz, A. Rusiecki, Algorytmy przetwarzania
obrazów i wstęp do pracy z biblioteką OpenCV, OWPW, 2009.
5. G. Borenstein, Making Thing See, Maker Media, 2012.
6. Dokumentacja Windows SDK – http://msdn.microsoft.com/enus/library/hh204662.aspx.
7. Dokumentacja DirectX SDK – http://msdn.microsoft.com/enus/library/ee663274.aspx
8. Dokumentajca Microsoft Speech API – http://msdn.microsoft.com/enus/library/ee125663.aspx
9. Dokumentacja OpenCV SDK – http://docs.opencv.org/
10. Dokumentacja Kinect for Windows SDK –
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh855347.aspx
Witryna www przedmiotu

e.mini.pw.edu.pl

D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 50 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 5 h
b) rozwiązanie zadań domowych – 30 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 15 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na laboratoriach – 30 h
średniego udziału nauczycieli 3. konsultacje – 5 h
akademickich:
Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. rozwiązanie zadań domowych – 30 h
zajęć o charakterze praktycz- 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h
nym
Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesienie
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
do charaktedo efektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
rystyk drukształcenia
dla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych giego stopnia
dla kierunPRK
ków
WIEDZA
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W2_01

U2_01

U2_02

Zna zaawansowane algorytmy, struktury danych i narzędzia do analizy obrazów, śledzenia obiektów i trójwymiarowego modelowania rzeczywistości
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i krytycznej
interpretacji informacji technicznej o wykorzystaniu
różnorodnych urządzeń peryferyjnych i ich zastosowaniu w komunikacji użytkownika z komputerem

Potrafi zaprojektować i zaimplementować efektywne
algorytmy analizy obrazu i dźwięku przy użyciu dostępnych bibliotek w celu tworzenia intuicyjnych interfejsów komputerowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2_01
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świadomość potrzeby samokształcenia w ramach procesu
kształcenia ustawicznego
K2_02
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty

Forma zajęć

I.P7S_WG

CC_W03-04,
CC_W09,
CC_W11,
CC_W13,
SI_W09-11

I.P7S_UW,
I.P7S_UK

CC_U01,
CC_U03U04,
CC_U20,
CC_K08,
SI_U01,
SI_U03-U04,
SI_U20,
SI_K08
CC_U02,
CC_U05U07,
CC_U09,
CC_U17U18,
SI_U02,
SI_U06,
SI_U09,
SI_U15,
SI_U17

I.P7S_UW

I.P7S_KK,
I.P7S_KR

CC_K01,
SI_K01

I.P7S_UO,
I.P7S_KR

CC_K04,
SI_K04

Sposób weryfikacji

W2_01

wykład

ocena sprawdzianu pisemnego

U2_01, K2_02

laboratorium

oceny zadań laboratoryjnych

U2_02, K2_01

wykład i laboratorium

oceny sprawdzianu pisemnego i zadań
laboratoryjnych

Opis przedmiotu
Kod przedmiotu (USOS)

WSTĘP DO BIOINFORMATYKI
1120-IN000-MSP-0703

Nazwa
przedmiotu Wstęp do bioinformatyki
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Introduction to bioinformatics
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka
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Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

-

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW, MINI PW, dariuszplewczynski@gmail.com
Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

1-3 (II stopień)

Minimalny numer semestru

1-3 (II stopień)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr zimowy
akademickim
Wymagania
wstępne
/ Algorytmy i struktury danych, Statystyka, Bazy danych
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: bez ograniczeń
Ćwiczenia – 30 osób / grupa
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu
Efekty kształcenia

Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w podstawowe metody i
idee bioinformatyki, chemoinformatyki oraz biologii systemów, ze specjalnym uwzględnieniem algorytmów informatycznych.
Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
30
mestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
30
Projekt
0
Treści kształcenia
Bioinformatyka to interdyscyplinarna dziedzina, której celem jest przetwarzanie i analiza danych biologicznych. Obejmuje ona budowę, rozwój i
zastosowanie metod obliczeniowych, służących do badania struktury,
funkcji, ewolucji białek. Ważnym celem bioinformatyki, szczególnie w
ostatnich latach (w związku z coraz powszechniejszym zastosowaniem w
biologii molekularnej tzw. technik wysokoprzepustowych) jest rozwój
metod wykorzystywanych do zarządzania ogromnymi ilościami danych,
zawartymi w biologicznych i medycznych bazach danych, oraz ich eksploracji (ang. data mining).
Wykład obejmie różne biologiczne bazy danych i algorytmy stosowane w
bioinformatyce, genetyce, biologii molekularnej i biotechnologii, a także
powiązania między różnymi typami danych. Omówione zostaną podstawowe operacje na pojedynczych sekwencjach, jak również ich masowych
zbiorach (metagenomika), trójwymiarowych strukturach białek i metabolitów wraz z metodami umożliwiającymi ich porównywanie, przeszukiwanie baz danych z sekwencjami nukleotydowymi, aminokwasowymi i
strukturami białka. Podczas wykładu wprowadzimy koncepcję rodzin
białkowych, motywy sekwencyjne i strukturalne związane z funkcją biologiczną, segregację komórek i segregację sygnałów oraz modelowanie na
poziomie pojedynczej komórki. Wprowadzimy zaawansowane metody
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wykrywania podobieństwa między sekwencjami i strukturami oraz oceny
zmienności sekwencyjnej i strukturalnej między białkami, metabolitami i
kompleksami. Wykład będzie dotyczył teorii baz danych białkowych i
metabolicznych, narzędzi wykorzystywanych do wizualizacji, modelowania struktur białkowych i metabolitów, reprezentacje struktury biopolimerów, kompleksów białko-metabolit, inhibitor, projektowanie leków i
inhibitorów małocząsteczkowych, sieci sygnałowych i metabolicznych
białek, typów sieci biologicznych, motywów funkcjonalnych białek, a także
analizę danych „omicznych” w powiązaniu z podstawowymi pojęciami w
biologii systemów.
Wykładom będą towarzyszyły zajęcia praktyczne, na których studenci
mają przeprowadzić proste zadania bioinformatyczne, w tym samodzielnie programować i przeprowadzać analizę statystyczną. Studenci zaznajomią się z podstawowymi algorytmami bioinformatycznymi, jak również
istniejącymi zasobami danych biologicznych. Istotnym celem jest nauczenie studenta przeszukiwania, manipulacji i analizy danych proteomicznych, metabolicznych i systemowych. Planujemy wykorzystywanie istniejących narzędzi do budowy uliniowienia sekwencji, przewidywania struktury białek, anotacji funkcjo oraz analizy mikromacierzy, jak również bibliotek języków programowania Python i R do bioinformatycznej analizy
danych (w szczególności biologicznych).
Wykład:
1. Wprowadzenie. Formaty i pochodzenie analizowanych danych. Krótki
zarys ich znaczenia biologicznego. Przegląd najważniejszych baz danych.
2. Analiza danych sekwencyjnych - algorytmy porównywania sekwencji,
zastosowanie programowania dynamicznego, ukrytych łańcuchów Markowa, statystyczna ocena dopasowania sekwencji.
3. Algorytmy szybkiego wyszukiwania informacji z sekwencyjnych baz
danych.
4. Najważniejsze metody do przewidywania struktur trzeciorzędowych i
funkcji białek na podstawie sekwencji.
5. Analiza ekspresji genów. Zastosowanie metod rzutowania i wykrywania
zmiennych ukrytych do analizy mikromacierzy.
6. Biologia systemowa. Algorytmy przewidywania i badania złożonych
oddziaływań występujących w systemach biologicznych.
7. Metody eksploracji niesekwencyjnych baz danych, w tym danych bibliograficznych, klinicznych, struktur molekularnych czy ścieżek metabolicznych i oddziaływań pomiędzy cząsteczkami biologicznymi.
8. Wykorzystanie języków programowania do omawianych wcześniej
zagadnień (Python/R).
Laboratorium:
1. Wprowadzenie do biologicznych baz danych.
2. Wprowadzenie do języka programowania Python.
3. Budowa uliniowień sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych z
użyciem biblioteki BioPython.
4. Testowanie wybranego algorytmu szybkiego wyszukiwania informacji z
sekwencyjnych baz danych z użyciem biblioteki BioPython.
5. Zastosowanie metod klasyfikacji opartych na rozkładach prawdopodobieństwa oraz na nieparametrycznej estymacji rozkładów prawdopodobieństwa do odtwarzania ewolucji molekularnej.
6. Budowa modeli struktur trzeciorzędowych białek na podstawie sekwencji.
7. Wprowadzenie do środowiska R.
8. Analiza ekspresji genów. Analizy mikromacierzy z zastosowaniem bibliotek dostępnych w R.
9. Metody eksploracji niesekwencyjnych baz danych, w tym danych bibliograficznych, klinicznych, struktur molekularnych czy ścieżek metabo-
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licznych i oddziaływań pomiędzy cząsteczkami biologicznymi.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład informacyjny
Laboratorium:
Samodzielne rozwiązywanie zadań – projektów informatycznych
Metody i kryteria oceniania / Zaliczenie opiera się na stworzeniu w ciągu semestru czterech programów
regulamin zaliczenia
bioinformatycznych związanych z wykładem, każdy program wraz z jego
opisem to maksymalnie 10 punktów. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 20 punktów. Ocena dobra (4) to 30 punktów lub więcej,
ocena bardzo dobra (5) to 38 punktów lub więcej. Student może poprawić
ocenę końcową poprzez opcjonalną odpowiedź ustną.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Nie
Literatura i oprogramowanie 1. S. Hartmann, J. Selbig, Introductory Bioinformatics, Fourth Edition,
2013
2. J. Pevsner, Bioinformatics and Functional Genomics, Second Edition,
2009
3. J.-M. Claverie, C. Notredame, Bioinformatics for Dummies, 2nd Ed., 2011
4. J.T.L. Wang, et al., Data Mining in Bioinformatics, Springer, 2010
5. G. Alterovitz, M. Ramoni, Knowledge-Based Bioinformatics: From analysis to interpretation, Wiley, 2010
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 30 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 30 h
c) konsultacje – 5 h
2. praca własna studenta – 55 h; w tym
a) zapoznanie z literaturą – 15 h
b) dokończenie projektów (poza laboratorium) – 40 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 30 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na laboratoriach – 30 h
średniego udziału nauczycieli 3. konsultacje – 5 h
akademickich:
Razem 65 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 30 h
student uzyskuje w ramach 2. dokończenie projektów (poza laboratorium) – 40 h
zajęć o charakterze praktycz- Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
nym
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-

TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesiedo charaktenie do
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
rystyk druefektów
kształcenia
Absolwent studiów I/II stopnia na kierunku
giego stopnia
kształcedla modułu
Informatyka / Matematyka
PRK
nia dla
kierunków
WIEDZA
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W01

W02

W03

U01

U02

K01

Zna metody komputerowe wykorzystywane do zarządzania ogromnymi ilościami danych, zawartymi w biologicznych i medycznych bazach danych oraz algorytmy
bioinformatyczne wykorzystywane do przeszukiwania,
eksploracji i klasyfikacji tak przechowywanych danych
Zna algorytmy przewidywania i badania złożonych oddziaływań występujących w systemach biologicznych
oraz w poszczególnych cząsteczkach biologicznych
(w szczególności w białkach)
Zna podstawowe algorytmy modelowania molekularnego oraz techniki wizualizacji cząstek molekularnych
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dokonać klasyfikacji problemu bioinformatycznego i podać jego przybliżone rozwiązanie

Używając bibliotek zawartych w środowisku R i języku
Python potrafi zaimplementować program, którego celem jest umożliwienie użytkownikowi przeprowadzenia
wnioskowania statystycznego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość wpływu i zastosowania technik komputerowych w różnych dziedzinach nauki i życia

I.P7S_WG

PD_W04,
SI_W11,
CC_W11

I.P7S_WG

PD_W08,
SI_W11,
CC_W11

I.P7S_WG

PD_W09,
SI_W11,
CC_W11

I.P7S_UW

PD_U13,
PD_U15,
PD_U01-,
SI_U01-,
CC_U01-,
SI_U09-,
CC_U09PD_U06,
SI_U06,
CC_U06,
PD_U21-,
SI_U21-,
CC_U21-

I.P7S_UW

I.P7S_KK

PD_K06,
SI_K06,
CC_K06

2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
Forma zajęć
efekty
W01, W02,
wykład, laboratorium
W03, U01, U02,
K01

Sposób weryfikacji
ocena i dyskusja programów pisanych na
laboratoriach

Opis przedmiotu
WYJAŚNIALNE UCZENIE MASZYNOWE
Kod przedmiotu (USOS)
Nazwa
przedmiotu Wyjaśnialne uczenie maszynowe
w języku polskim
Nazwa
przedmiotu Explainable machine learning
w języku angielskim
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Forma i tryb prowadzenia Stacjonarne
studiów
Kierunek studiów
Informatyka, Matematyka (SMAD), Inżynieria i analiza danych
Profil studiów

Profil ogólnoakademicki

Specjalność

PAD / SMAD / -

Jednostka prowadząca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
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Jednostka realizująca

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
Zakład CADMED, P.Biecek@mini.pw.edu.pl
Dr hab. Przemysław Biecek, prof. PW, Alicja Gosiewska

Osoby prowadzące zajęcia

B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Blok przedmiotów

Kierunkowe

Poziom przedmiotu

Średniozaawansowany

Grupa przedmiotów

Obieralne

Status przedmiotu

Obieralny

Język prowadzenia zajęć

Polski

Semestr nominalny

2 (II stopień)

Minimalny numer semestru

1 (II stopień)

Usytuowanie realizacji w roku Semestr letni
akademickim
Wymagania
wstępne
/ Uczenie maszynowe / Machine learning
przedmioty poprzedzające
Limit liczby studentów
Liczba grup: 1
Laboratoria – 15 osób / grupa
C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć
Cel przedmiotu

Poznanie celów, metod oraz technik wyjaśniania złożonych modeli uczenia maszynowego, modelu czarnej skrzynki. Modele predykcyjne są coraz
bardziej złożone, komitety drzew, głębokie sieci neuronowe to modele o
tysiącach parametrów. Dla modeli o takiej wymiarowości łatwo stracić
kontrolę nad tym czego model się wyuczył. Podczas tego przedmiotu
omówimy narzędzia do analizy struktury modelu traktowanego jako
czarna skrzynka, oraz do analizy predykcji z tego modelu. Pozwoli to na
zwiększenie zaufania do modelu, poprawę skuteczności modelu, oraz
możliwość wyciągnięcia użytecznej wiedzy z modelu.

Efekty kształcenia

Patrz TABELA 1.

Formy zajęć i ich wymiar (se- Wykład
15
mestralny)
Ćwiczenia
0
Laboratorium
15
Projekt
30
Treści kształcenia
Wykład:
Zrozumienie modelu:
miary identyfikacji ważnych zmiennych (oparte o permutacje, oparte o
funkcje straty),
miary badania jakości modelu (dla modelu regresji i klasyfikacji),
miary badania brzegowej odpowiedzi modelu (częściowa odpowiedź
modelu, warunkowa odpowiedź modelu, indywidualne odpowiedzi modelu).
Zrozumienie predykcji:
lokalne przybliżenia modelem białej skrzynki LIME,
atrybucja ważności cech oparta o breakDown i metodę shapleya.
Laboratorium:
Przeprowadzenie analizy predykcyjnej dla określonego zjawiska. Zastosowanie metod wyjaśniania dla danego zjawiska.
Projekt:
Implementacja nowej biblioteki lub walidacja działania wybranego algorytmu zrozumienia modeli czarnej skrzynki.
Metody dydaktyczne
Wykład:
Wykład problemowy, dyskusja, studium przypadku
Laboratorium, projekt:
Samodzielne rozwiązywanie zadań w laboratorium, warsztaty z użyciem
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komputera, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania / Ocena końcowa będzie składała się z trzech części:
regulamin zaliczenia
- 50% realizacja projektu
- 25% prace domowe z laboratoriów
- 25% weryfikacja wiedzy z wykładu (egzamin).
Łącznie do uzyskania będzie 100 punktów. Ocena końcowa będzie wyznaczana na podstawie sumy punktów.
Metody sprawdzania efektów Patrz TABELA 1.
kształcenia
Egzamin
Tak
Literatura i oprogramowanie 1. P. Biecek, Examples and documentation for Descriptive mAchine Learning Explanations, 2018. https://pbiecek.github.io/DALEX_docs
2. M.T. Ribeiro, S. Sameer, C. Guestrin. “Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier, Proceedings of the 22nd ACM
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 1135–1144, ACM Press, 2016,
https://doi.org/10.1145/2939672.2939778.
3. A. Fisher, C. Rudin, F. Dominici, Model Class Reliance: Variable Importance Measures for Any Machine Learning Model Class, from the
’Rashomon’ Perspective, Journal of Computational and Graphical Statistics, 2018, http://arxiv.org/abs/1801.01489.
Witryna www przedmiotu
D. Nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS

4

Liczba godzin pracy studenta 1. godziny kontaktowe – 62 h; w tym
związanych z osiągnięciem a) obecność na wykładach – 15 h
efektów kształcenia
b) obecność na laboratoriach – 15 h
c) obecność na zajęciach projektowych – 30 h
d) obecność na egzaminie – 2 h
2. praca własna studenta – 58 h; w tym
a) zapoznanie się z literaturą – 8 h
b) rozwiązanie zadań domowych – 10 h
c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
d) przygotowanie do zajęć projektowych – 10 h
e) przygotowanie do egzaminu – 10 h
Razem 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zaję- 1. obecność na wykładach – 15 h
ciach wymagających bezpo- 2. obecność na laboratoriach – 15 h
średniego udziału nauczycieli 3. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
akademickich
4. obecność na egzaminie – 2 h
Razem 62 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS, którą 1. obecność na laboratoriach – 15 h
student uzyskuje w ramach 2. obecność na zajęciach projektowych – 30 h
zajęć o charakterze praktycz- 3. rozwiązanie zadań domowych – 10 h
nym
4. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 h
5. przygotowanie do zajęć projektowych – 10 h
Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
E. Informacje dodatkowe
Uwagi

-
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TABELA 1. EFEKTY PRZEDMIOTOWE
1. Efekty kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz
efektów kształcenia dla kierunków Informatyka, Matematyka oraz Inżynieria i analiza danych
Odniesienie
Odniesiedo charaktenie do
Efekty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
rystyk druefektów
kształcenia
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku
giego stopnia
kształcedla modułu
Informatyka / Matematyka / Inżynieria i analiza danych
PRK
nia dla
kierunków
WIEDZA
W01
Zna podstawowe metody wstępnej obróbki danych, I.P7S_WG
SI_W11,
w tym metod redukcji wymiaru danych i ekstrakcji cech
SI_W09,
PD_W08
W02
Zna podstawowe metody inteligencji obliczeniowej oraz I.P7S_WG
SI_W10,
ich wykorzystanie w analizie danych biznesowych
PD_W10
UMIEJĘTNOŚCI
U01
Zna podstawowe metody badania struktury metod inte- I.P7S_UW
SI_U17,
ligencji obliczeniowej oraz ich wykorzystanie w analizie
PD_U17
danych biznesowych
U02
Umie zbudować klasyfikator oraz ocenić istotność po- I.P7S_UW
SI_U15,
szczególnych zmiennych na końcowy wynik
PD_U14,
PD_U15
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01
Umie współpracować w grupie projektowej przyjmując I.P7S_UO,
SI_U02,
w niej różne role
I.P7S_KR
SI_K04,
PD_U02,
PD_K04
2. Formy prowadzenia zajęć i sposób weryfikacji efektów kształcenia
Zamierzone
efekty
W01, W02,
U01, U02
K01

Forma zajęć

Sposób weryfikacji

wykład, laboratoria, zajęcia projekt

egzamin, ocena prac domowych i projektu

projekt

ocena projektu
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