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(pieczęć wydziału)   KARTA PRZEDMIOTU 

 
 

1. Nazwa przedmiotu: Przedmiot monograficzny obieralny  

Gromadzenie  i przetwarzanie danych w informatycznych systemach 

realizacji produkcji 

2. Kod przedmiotu: GPD 

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 

4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia 

5. Forma studiów: studia niestacjonarne 

6. Kierunek studiów: INFORMATYKA (WYDZIAŁ AEiI) 

7. Profil studiów: ogólnoakademicki 

8. Specjalność: Bazy Danych i Inżynieria Systemów (BDiIS) 

9. Semestr: 3 

10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Informatyki, RAu2 

11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Rafał Cupek 

12. Przynależność do grupy przedmiotów: monograficzny przedmioty obieralny na specjalności BDiIS 

13. Status przedmiotu: obieralny 

14. Język prowadzenia zajęć: polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 

Zakłada się, że przed rozpoczęciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w 

zakresie podstaw projektowania systemów rozproszonych i systemów bazodanowych. 

16. Cel przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest prezentacja rozwiązań stosowanych w informatycznych systemach realizacji ang. 

Manufacturing Execution Systems (MES). Przedmiot obejmuje problematykę gromadzenia danych za 

pomocą obiektowo zorientowanych interfejsów komunikacyjnych systemu MES, interfejs wymiany 

informacji pomiędzy systemem MES i systemami ERP . Przedmiot ilustrowany jest prezentacją 

rzeczywistych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania MES4SSP (MES for Short Series 

Production) w ramach projektu AutoUniMo (FP7 IAPP).  .  

17. Efekty kształcenia:1 

Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajęć 

Odniesienie 

do efektów  

dla kierunku 

studiów 

W1 Ma wiedzę z zakresu projektowania 

zaawansowanych systemów realizacji produkcji  

uwzględniającą cykl życia projektowanego systemu. 

kolokwium wykład K2A_W06 

W2 Zna metodyki porządkujące i organizujące 

postępowanie przy zaawansowane techniki 

eksploracji danych w systemach realizacji produkcji.  

kolokwium wykład K2A_W18 

                                                           
1 należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia 
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U1 Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i 

krytycznej interpretacji informacji gromadzonej i 

przetwarzanej w systemach realizacji produkcji  oraz 

zdolność formułowania poglądów, idei, problemów i 

ich rozwiązań oraz zdolność ich wyrażania i 

prezentowania specjalistom i niespecjalistom. 

wykonanie ćwiczeń i 

sprawozdań 

laboratoryjnych 

laboratorium K2A_U01 

U2 Umie rozwiązywać praktyczne zadania analizy 

danych, obejmujące wszystkie etapy cyklu analizy 

danych w systemach realizacji produkcji  i 

weryfikację jakości uzyskanych modeli danych 

zgodnie z metodyką eksploracji danych. 

wykonanie ćwiczeń i 

sprawozdań 

laboratoryjnych 

laboratorium K2A_U20 

18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) 

      W.  30    Ćw.      L.  30    P.       Sem.  

19. Treści kształcenia: 

Wykład 

Systemy realizacji produkcji klasy MES ang. Manufacturing Execution Systems stanowią element łączący 

informatyczne systemy sterowania z systemami IT wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem klasy 

Enterprise Resource Planning(ERP).    

Celem wykładu jest prezentacja rozwiązań stosowanych w systemach klasy MES z uwzględnieniem problematyki 

dostosowania systemu MES do produkcji krótkoseryjnej. Wykład obejmuje zagadnienia obiektowo zorientowanych 

interfejsów komunikacyjnych pozwalających na automatyzację połączenia systemu MES z systemami sterowania, 

usługi i modele danych stosowane na poziomie ESB (Enterprise Service Bus), kontekstowy interfejs wymiany 

informacji pomiędzy systemem MES i systemami ERP. Przedmiot ilustrowany jest prezentacją rzeczywistych 

problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania MES for Short Series Production zrealizowanego  w 

ramach projektu AutoUniMo (FP7 IAPP). 

 

Plan wykładu: 

-  Definicja usług realizowanych w systemach klasy MES na bazie modelu PERA (Purdue Enterprise Reference 

Architecture) 

- Model biznesowy systemu MES na przykładzie laboratoryjnej linii produkcyjnej 

- Interfejs wymiany informacji z systemami sterowania w oparciu o architektury zorientowane obiektowo na 

przykładzie OPC UA (Open Production Connectivity Unified Architecture)  

- Interfejsy wymiany informacji pomiędzy systemem MES i systemami ERP  

- Modelowanie informacji zbieranej, przetwarzanej i przechowywanej w systemach MES na przykładzie standardu 

ISA95  

- Zdecentralizowana realizacja usług systemu MES w oparciu o model Holon / Agent 

- Wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem metod eksploracji danych w systemach MES  
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Ćwiczenia laboratoryjne 

Laboratorium prezentuje wybrane aspekty realizacji systemu klasy MES dedykowanego dla produkcji 

krótkoseryjnej na przykładzie laboratoryjnej linii produkcyjnej. Kolejne ćwiczenia prezentują różne  aspekty 

systemu MES: 

 

1. Podstawy zarządzania projektem przemysłowym - modelowanie wymagań dla laboratoryjnej linii 

produkcyjnej – ćwiczenie realizowane na bazie oprogramowania Enterpise Architect 

2. Elastyczne zarządzanie produkcją - zmiana profilu produktu w oparciu o zamówienia przygotowane przez 

MES zgodnie z modelem ISA 95, komunikacja pomiędzy systemami MES i ERP w oparciu o serwisy –  

ćwiczenie realizowane w środowisku MVC 4.0, stanowisko laboratoryjne wzorowane jest na rzeczywistych 

rozwiązaniach stosowanych w  produkcji motoryzacyjnej 

3. Dostęp do informacji opisującej bieżący stan linii produkcyjnej, związane z nim zdarzenia i dane 

historyczne – ćwiczenie realizowane na bazie oprogramowania SDK OPC UA i MS SQL Server 

4. Narzędzia symulacyjne wspierające planowanie produkcji -  ćwiczenie realizowane w środowisku wielo- 

agentowym łączącym elementy bazodanowe i symulacyjne 

5. Zastosowanie metod eksploracji danych do diagnostyki linii produkcyjnej - ćwiczenie realizowane w 

środowisku RapidMiner 

 

20. Egzamin: nie 

 

21. Literatura podstawowa: 

- Kletti, Jürgen. Manufacturing execution systems-MES. Berlin: Springer, 2007. 

- F.Iwanitz, J.Lange. OPC Fundamentals, Implementation and Application 

- Strona firmowa Wonderware www.wonderware.com.pl/ 

- Strona firmowa OPC foundation www.opcfoundation.org 

22. Literatura uzupełniająca: 

- Mahnke W. and others: „OPC Unified Architecture” 

- G. Kovacs,   K. Wang,   M. Wozny: Knowledge Enterprise: Intelligent Strategies in Product Design, 

Manufacturing, and Management 

- Valckenaers, Paul, and Hendrik Van Brussel. "Holonic manufacturing execution systems." CIRP Annals-

Manufacturing Technology 54.1 (2005): 427-432. 

- Simão, Jean Marcelo, Paulo Cézar Stadzisz, and Gérard Morel. "Manufacturing execution systems for customized 

production." Journal of Materials Processing Technology 179.1 (2006): 268-275. 

 

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia  

Lp. Forma zajęć  Liczba godzin 

 kontaktowych / pracy studenta 

1 Wykład 30/10 

2 Ćwiczenia  

3 Laboratorium 30/10 

4 Projekt / 

5 Seminarium / 

6 Inne / 

 Suma godzin 60/20 
 

24. Suma wszystkich godzin: 80 
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25. Liczba punktów ECTS: 32 

26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 2 

27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty) 1 

26. Uwagi: 

 

 

 

 

 

 Zatwierdzono: 

 

 

……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ 

Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub  

dyrektora jednostki międzywydziałowej) 

 
 

                                                           
2 1 punkt ECTS – 25-30 godzin. 


