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KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu: BIOINFORMATYCZNE BAZY DANYCH

2. Kod przedmiotu:

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA; (WYDZIAŁ AEII)
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność: BIOINFORMATYKA
9. Semestr: 1, 2
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Informatyki, RAu2
11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Dariusz Mrozek
12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty specjalnościowe
13. Status przedmiotu: wybieralny
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Bazy danych, programowanie w środowiskach
graficznych. Zakłada się, że przed rozpoczęciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie
w zakresie manipulacji danymi w bazach danych przy pomocy języka SQL oraz umiejętność programowania
w dowolnym języku wysokiego poziomu (np. C/C++/Pascal). Zakłada się znajomość pojęcia relacyjnego
modelu danych i umiejętności tworzenia prostych baz danych w tym modelu. Uczestnicy zajęć powinni posiadać
podstawową wiedzę z zakresu biologii i biochemii.
16. Cel przedmiotu: Bioinformatyka jest polem naukowym, które w ostatnim okresie bardzo intensywnie się
rozwija. Ekspansja badań w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej generuje ogromną masę informacji, którą
należy przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych bazach danych, w celu ich dalszej analizy. Nie jest
łatwo poruszać się w szerokim świecie baz danych bioinformatycznych. Z tego powodu, celem przedmiotu
,,Bioinformatyczne bazy danych” jest uszeregowanie wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych
o charakterze biologicznym, a także zapoznanie studentów z możliwościami projektowania struktur danych oraz
tworzenia i oprogramowania systemów dla tego rodzaju informacji. Podczas wykładów i w trakcie ćwiczeń
laboratoryjnych studenci posiądą wiedzę o najbardziej popularnych bazach danych wykorzystywanych w
bioinformatyce, formatach wymiany danych biologicznych oraz o popularnych algorytmach analizy i eksploracji
danych biologicznych. Ponadto zostaną przedstawione różne środowiska i języki programowania używane do
implementacji aplikacji baz danych biologicznych. Zajęcia mają formę wykładów i laboratorium w pierwszym
semestrze oraz projektu w drugim semestrze zajęć.
Wykłady prowadzą specjaliści w obszarze baz danych i bioinformatyki. Wykłady mają formę
tablicową, są prezentowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pokazów wybranych narzędzi lub
mają postać łączącą każdy z tych styli, w zależności od tematyki wykładu. Podczas wykładów studenci
nabywają wiedzą potrzebną do wykonania laboratorium.
Podczas laboratorium studenci mogą praktycznie przećwiczyć zdobytą na wykładach wiedzę,
wykonując samodzielnie i pod kontrolą prowadzącego odpowiedni zestaw zadań. Praca odbywa się na
komputerach w salach laboratoryjnych.
Projekty stanowią bardziej rozbudowane przedsięwzięcie, związane z zaprojektowaniem małego
systemu baz danych dla przechowywania i przetwarzania danych biologicznych, wraz z jego implementacją
oraz implementacją aplikacji operującej na bazie danych. Implementacji studenci dokonują w wybranym
środowisku programistycznym. Projekty są realizowane przez studentów samodzielnie. Podczas spotkań
z prowadzącym uczestnicy projektów koordynują swoje zadania, weryfikują pos tęp prac oraz konsultują
ewentualnie napotkane problemy.

17. Efekty kształcenia:
Nr

Opis efektu kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
Odniesienie
prowadzenia do efektów
zajęć
dla kierunku
studiów

zna popularne bazy danych związane z przetwarzaniem
danych biologicznych
2
rozumie złożoność danych biologicznych i skomplikowany
sposób ich przechowywania
3
ma wiedzę o algorytmach stosowanych w przetwarzaniu
danych biologicznych, w tym m.in. sekwencji DNA/RNA
i białkowych
4
potrafi zaprojektować strukturę bazy danych dla
konkretnych problemów biologicznych
5
posiada umiejętność implementacji interfejsu graficznego
dla zaprojektowanej bazy danych w różnych środowiskach
programistycznych
6
posiada umiejętności podstawowej administracji system
zarządzania bazą danych
7
potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące
wyboru właściwego systemu zarządzania bazą danych dla
konkretnego problemu gromadzenia i przetwarzania danych
8
rozumie konieczność projektowania w dostępie do danych
interfejsów graficznych, które są przyjazne użytkownikowi
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
1
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L, P
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K_K07
K_K07
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L, P

CL

L, P

K_U14
K_U26
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K_K04
K_K06

Pro.: 30

19. Treści kształcenia:
Wykład
Wprowadzenie do przedmiotu – bioinformatyka, biologiczne dane i bioinformatyczne bazy danych;
Bioinformatyczne bazy danych – cel i zakres gromadzenia i przetwarzania danych biologicznych, wybrane
systemy gromadzenia danych biologicznych i światowe zasoby danych biologicznych;
Projektowanie baz danych do celów biologicznych w środowisku Microsoft Access ;
Tworzenie przyjaznych graficznych interfejsów użytkownika (GUI) – formularze, raporty, procedury, obsługa
zdarzeń;
Programowanie zorientowane na przetwarzanie danych biologicznych w języku VBA;
Popularne algorytmy wykorzystywane do przetwarzania danych biologicznych, m.in. a lgorytmy dopasowania
sekwencji biomolekularnych (Needleman-Wunsch, Sellers, Smith-Waterman);
System Zarządzania Bazą Danych Oracle – pojęcie instancji serwera, bazy danych, architektura serwera,
bezpieczeństwo systemu;
Programowanie baz danych w języku Java – wstęp do języka programowania;
Tworzenie aplikacji w języku Java – środowiska rozwoju aplikacji i tworzenia interfejsów graficznych dla
manipulowania danymi biologicznymi;
Gromadzenie i przetwarzanie danych w MS SQL Server – instalacja serwera, budowa bazy danych,
bezpieczeństwo danych, programowanie po stronie serwera;
Programowanie baz danych w Visual Studio.NET;
Tworzenie zorientowanych na dane biologiczne aplikacji baz danych w Visual Studio.NET;
Zajęcia laboratoryjne
Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:
1. Tworzenie baz danych w środowisku MS Access;
2. Programowanie w VBA;
3. Realizacja dostępu do danych w języku Java, JDK i interfejs JDBC;
4. Przetwarzanie danych biologicznych za pomocą bibliotek Java;
5. Tworzenie baz danych w MS SQL Server;
6. Oprogramowanie interfejsu użytkownika w środowisku MS Visual Studio.NET;
Projekt
Projekt obejmuje wykonanie kompletnej aplikacji baz danych dla wybranego lub wskazanego rodzaju danych
biologicznych, obejmując tym samym następujące treści i etapy:
1. Projektowanie struktury bazy danych;
2. Implementacja bazy danych w wybranym systemie zarządzania;
3. Utworzenie aplikacji baz danych działającej w architekturze klient-serwer;
4. Realizacja interfejsu graficznego GUI w wybranym środowisku;
5. Oprogramowanie zdarzeń systemowych;
6. Implementację logiki przetwarzania danych, w tym odpowiednich algorytmów;
7. Tworzenie procedur i funkcji po stronie serwera baz danych;

20. Egzamin: tak, dwustopniowy
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23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.

Forma zajęć

1

Wykład

2

Ćwiczenia

3

Laboratorium

15/15

4

Projekt

30/30

5

Seminarium

6

Inne

30/15

Suma godzin

105/75

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
30/15
0/0

0/0

24. Suma wszystkich godzin: 180
25. Liczba punktów ECTS: 6
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 4
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 3
26. Uwagi:

Zatwierdzono:
…………………………….

…………………………………………………

(data i podpis prowadzącego)

(data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub
dyrektora jednostki międzywydziałowej)

