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Informatyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I4A.0949.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jan Jełowicki

Pozostali prowadzący Jan Jełowicki

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z metodami i technikami przechowywania, przesyłania, przetwarzania i ochrony informacji

C2 Zapoznanie z podstawowymi typami danych i formatami przechowywania danych

C3 Przegląd zastosowań stratnej i bezstratnej redukcji nadmiarowości

C4 Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i użytkowania baz danych

C5 Dostarczenie narzędzi do wizualizacji i krytycznej analizy ciągów danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna właściwości informacji oraz narzędzi do jej
przechowywania, przesyłania i przetwarzania IB_P6S_WG06 Zaliczenie pisemne,

Wykonanie ćwiczeń

W2 zna w podstawowym zakresie metody kontroli dostępu
do danych oraz kontroli integralności danych

IB_P6S_WG06,
IB_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

W3 zna zasady tworzenia i eksploatacji relacyjnych baz
danych

IB_P6S_WG06,
IB_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

W4 zna najważniejsze aplikacyjne protokoły sieciowe oraz
zasady adresowania zasobów sieciowych

IB_P6S_WG06,
IB_P6S_WG07,
IB_P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

W5 rozumie model klient‒serwer świadczenia usług
sieciowych

IB_P6S_WG06,
IB_P6S_WG07,
IB_P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

W6 zna pojęcia związane z filtrowaniem strumienia
danych

IB_P6S_WG06,
IB_P6S_WG07,
IB_P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

W7 zna podstawowe kategorie danych i podatność
poszczególnych typów na analizy

IB_P6S_WG06,
IB_P6S_WG07,
IB_P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umie rozpoznawać formy wypowiedzi i ich
zawartość informacyjną

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U2
umie zastosować adekwatną formę wypowiedzi
i format danych do prezentacji informacji określonego
typu

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05,
IB_P6S_UW12

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U3
umie weryfikować integralność komunikatu lub zbioru
danych w oparciu o różnego rodzaju sumy kontrolne,
wykrywać różnice w zbiorach danych

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05,
IB_P6S_UW12

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U4 umie pobrać informację z bazy danych posługując się
językiem zapytań

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05,
IB_P6S_UW12

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
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U5 umie zaprojektować typową relacyjną bazę danych
do konkretnego zastosowania

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05,
IB_P6S_UW12

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U6
umie zanalizować ciąg danych pomiarowych pod
względem zgodności wartości chwilowej oraz
uśrednionej z normą

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05,
IB_P6S_UW12

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U7 umie przygotować dane tekstowe i tabelaryczne
do prezentacji

IB_P6S_UK16,
IB_P6S_UK17,
IB_P6S_UW05,
IB_P6S_UW12

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozumie rolę informacji we współczesnym życiu
społecznym

IB_P6S_KK01,
IB_P6S_KO02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2 widzi konieczność posiadania dostępu do aktualnej
informacji

IB_P6S_KK01,
IB_P6S_KO02,
IB_P6S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K3
jest świadomy konieczności zarządzania dostępem
do informacji, weryfikowania źródeł jej pochodzenia
oraz weryfikowania jej zgodności z oryginałem

IB_P6S_KK01,
IB_P6S_KO02,
IB_P6S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K4 potrafi współpracować w zespole IB_P6S_KO03,
IB_P6S_KO04

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie informacji. Sposoby przechowywania informacji. Kompresja danych.
Integralność danych. Detekcja i korekta błędów. Charakterystyka systemów
komputerowych. Realizacja procesów przetwarzania.  Organizacja zapisu w
pamięci masowej. Nośniki danych. System plików. Reguły dostępu do zasobów.
Atrybuty efektywne plików. Listy kontroli dostępu. Podstawowe typy danych.
Formaty danych.  Bazy danych ze szczególnym uwzględnieniem baz relacyjnych.
Pozyskiwanie danych z baz relacyjnych. Schemat logiczny relacyjnej bazy danych.
Normalizacja schematu relacyjnego. Sieci komputerowe. Adresowanie w sieciach.
Sieciowe protokoły komunikacyjne. Informacja o filtrowaniu ruchu. 
Informacja o językach programowania. Architektura klient‒serwer. Wybrane
sieciowe protokoły aplikacyjne. Udostępnianie informacji na serwerach http.
Elementy analizy ciągów danych pomiarowych. Kategorie danych. Metody
wizualizacji danych. Podstawy kryptografii.

Wykład

2.

Analiza merytoryczna różnego rodzaju komuniikatów.
Analiza właściwości różnyh formatów zapisu danych tesktowych i graficznych.
Kompresja danych. upraszczanie: kempresja stratna i wektoryzacja.
Relacyjne bazy danych. Komunikacja z serwerem baz danych. Pobieranie
informacji za pomocą zapytań.
Projekt schematu relacyjnego (praca grupowa).
Integracja baz danych z oprogramowaniem użytkowym. Pobieranie wyników
zapytań do arkusza kalkulacyjnego. Generowanie raportów na podstawie wyników
zapytań.
Analiza krytyczna ciągów danych.
Sieci komputerowe. Transfer plików za pomocą protokołu sftp. Prezentacja danych
na serwerze http.
Badanie integralności plików za pomocą sum kontrolnych.
Szyfrowanie i deszyfrowanie komunikatów.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń 70%

Dodatkowy opis

Wymagane jest zaliczenie pozytywnie wykładów oraz ćwiczeń

Wymagania wstępne
Technologie informacyjne
Algebra
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Literatura
Obowiązkowa

Michael J. Hernandez: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników. Mikom 20041.
Włodzisław Duch: Fascynujący świat programów komputerowych. Wydawnictwo Nakom 1997;2.
http://www.fizyka.umk.pl/~duch/books-fsk/FSPK
Piotr J. Durka: Cyfrowy świat: jak to działa. Wydawnictwo Adamantan 2004. http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC3.
Jerzy Szabatin: Przetwarzanie sygnałów. 2003. Maszynopis, http://www.ise.pw.edu.pl/~szabatin/ps.pdf4.

Dodatkowa

Jan Jełowicki: Materiały do zajęć z informatyki. 2000–2012; http://karnet.up.wroc.pl/~jasj/cwiczenia1.
Dokumentacja wybranych standardów i systemów2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

IB_P6S_KO02 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych

IB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

IB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

IB_P6S_UK16 Absolwent potrafi komunikować się, posługując się specjalistyczną terminologią, w tym brać udział w
dyskusji, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska;

IB_P6S_UK17 Absolwent potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi dla realizacji
zadań typowych dla działalności inżynierskiej;

IB_P6S_UW05 Absolwent potrafi rozwiązywać wybrane problemy informatyczne oraz wdrożyć prosty system
informatyczny;

IB_P6S_UW12 Absolwent potrafi wykorzystywać informacje z różnych źródeł, właściwie je integrować, dokonywać ich
interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz wyczerpująco je komentować;

IB_P6S_WG06 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące wykorzystania systemów
informacji przestrzennej dla potrzeb bezpieczeństwa,

IB_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu architektury systemów
komputerowych, relacyjnych baz danych i sieci komputerowych; zna podstawowe usługi umożliwiające
komunikowanie się oraz zdalne przetwarzanie i wymianę danych;

IB_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie działania logistyczne w obszarze bezpieczeństwa oraz zasady organizacji,
zadania, funkcjonowanie i metody pracy służb bhp;


