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Bazy danych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.L8B.0124.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Jakubowski

Pozostali prowadzący Wojciech Jakubowski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze schematami organizacji baz danych począwszy od baz kartotekowych, skończywszy
na relacyjnych. Omawiane są kartotekowe bazy sekwencji aminokwasowych i nukleinowych. Przedstawiane są
metody ich przeszukiwania oraz porównywania sekwencji (algorytm Needlemanna Wunsha). Omawiane są
relacyjne bazy danych, zasady ich projektowania, postacie normalne – prowadzenie normalizacji schematu
relacyjnego. Przedstawiony jest język zapytań SQL, ze szczególnym naciskiem na metody przeszukiwania baz
(zapytanie select).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody przetwarzania płaskich
baz danych sekwencji nukleinowych i białek, potrafi
określić miarę dopasowanie dwóch sekwencji –
rozumie znaczenie funkcji kary; potrafi napisać skrypt
wyszukujący sekwencje zawierające zadane wzorce.
Student zna strukturę relacyjnej bazy danych, potrafi
prowadzić jej normalizację oraz sformułować proste
zapytania w języku zapytań SQL.

BI_P6S_WG07,
BI_P6S_WG08

Projekt, Prezentacja,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student zna struktury tekstowych baz danych
sekwencji nukleinowych oraz białek, potrafi w języku
python sczytać kolejne sekwencje do pamięci
komputera; rozumie i zna algorytmy dopasowania
dwóch sekwencji – potrafi wykorzystać różne funkcje
kary; zna algorytmy przeszukiwania sekwencyjnych
baz danych. Student opanował strukturę relacyjnych
baz danych; rozumie znaczenie normalizacji bazy,
potrafi napisać polecenie SQL-owe edytujące
i przeszukujące istniejącą relacyjną bazą danych.

BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW04,
BI_P6S_UW05,
BI_P6S_UW06,
BI_P6S_UW10

Projekt, Prezentacja,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do współpracy z różnymi
systemami baz danych stosowanych
w bioinformatyce, potrafi współdziałać i pracować
w grupie, dostrzega potrzebę stałego aktualizowania
umiejętności informatycznych.

BI_P6S_KK01,
BI_P6S_KK03 Projekt, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.  Bazy kartotekowe i relacyjne. Teoretyczne podstawy przechowywania
informacji. Typy danych.

2.  Bazy sekwencji kwasów nukleinowych i białek, bazy typu FASTA, GenBank,
Swiss-Prot.

3.  Bazy sekwencji kwasów nukleinowych i białek, algorytmy porównywania
sekwencji.

4.  Algorytm Needlemana-Wunscha.

5. Algorytmy dopasowania sekwencji – macierze punktacji PAM i BLOSUM.

6. Algorytmy przeszukiwania sekwencyjnych baz danych.

7. Relacyjne bazy danych – podstawowe pojęcia.

8. Relacyjne bazy danych – normalizacja schematu relacyjnego.

9. Relacyjne bazy danych – projektowanie schematu relacyjnego.

10. Język SQL - polecenie select, funkcje zliczające, select in select.

11. Język SQL - polecenie select, łączenie tabel.

12. Język SQL - polecenie select, grupowanie.

13. Sprawdzian ze znajomości języka SQL

14. Język SQL - polecenia DDL, DML i DCL.

15. Relacyjne bazy danych sekwencji nukleinowych i białek.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Prezentacja, Kolokwium 100%

Dodatkowy opis

Wszystkie opracowywane na zajęciach algorytmy są kodowane przez studentów w języku python 3.7.1.
Testowe relacyjne bazy danych są dostępne poprzez oprogramowanie (typu open source) DbVisualizer.2.

Wymagania wstępne

Matematyka II1.
Programy komputerowe2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej aktualizacji

BI_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do stosowania metod badawczych właściwych dla bioinformatyki, ma znajomość
rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

BI_P6S_UW01
Absolwent potrafi stosować zaawansowane techniki informatyki: pracować w środowiskach różnych
systemów operacyjnych, stosować różne programy użytkowe, tworzyć proste programy komputerowe oraz
projektować bazy danych biologicznych i zootechnicznych

BI_P6S_UW04 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystywać informacje z zakresu biologii, statystyki matematycznej i
informatyki, także w języku obcym

BI_P6S_UW05
Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii,
zootechniki i informatyki pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz w ramach pracy grupowej i
wykorzystywać przy tym dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne

BI_P6S_UW06 Absolwent potrafi stosować metody informatyczne do opisu i interpretacji wyników uzyskanych w analizie
danych biologicznych i hodowlanych

BI_P6S_UW10 Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać proste projekty badawcze z zakresu bioinformatyki

BI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu problemów właściwych dla
bioinformatyki oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i możliwościami ich
wykorzystania w praktyce

BI_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kategorii pojęciowych i
terminologii informatycznej, biologicznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej i rolniczej
oraz podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń


