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(pieczęć wydziału)   KARTA PRZEDMIOTU 

 
 

1. Nazwa przedmiotu: ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 2. Kod przedmiotu: 

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015 / 2016 

4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne 

6. Kierunek studiów: INFORMATYKA, WYDZIAŁ AEI 

7. Profil studiów: ogólnoakademicki 

8. Specjalność: dowolna 

9. Semestr: 2 

10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Informatyki, RAU2 

11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Jacek Frączek 

12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty inne 

13. Status przedmiotu: obieralny 

14. Język prowadzenia zajęć: polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Bazy danych. Zakłada się, że przed 

rozpoczęciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w zakresie relacyjnych baz 

danych oraz zna język SQL. 

16. Cel przedmiotu:  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z systemami klasy Business Intelligence, tj. nowoczesnymi 
inteligentnymi systemami wspomagania podejmowania decyzji biznesowych, w oparciu o produkt firmy 
Oracle. Na wykładach zostaną zaprezentowane i omówione wybrane moduły wchodzące w skład 
wyspecjalizowanego pakietu narzędzi informatycznych Oracle Business Intelligence m.in. Answers, 
Publisher, Oracle Data Miner, Mobile App Designer, Oracle R Enterprise, Oracle Database OLAP Option, 
Oracle Essbase. Studentom zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z modelowaniem hurtowni 
danych i cyklem życia projektu BI, efektywnym przetwarzaniem danych gromadzonych w hurtowni 
danych, eksploracją danych itd. 

 
Celem laboratorium jest przygotowanie studentów do projektowania i implementacji hurtowni danych 
w oparciu o praktyczne przykłady. W ramach laboratorium studenci będą mieć możliwość pracy 
z modułami: zarządzania metadanymi biznesowymi (implementacja obszarów analitycznych), analiz 
(Answers), raportującym (Publisher) oraz eksploracji danych (Oracle Data Miner). W zakresie technologii 
zwiększających wydajności studenci utworzą kostki OLAP. Studenci nabędą również umiejętności w 
zakresie monitoringu i administracji platformą OBI m.in. w celu optymalizacji wykonywania analiz i 
raportów – co stanowi nieodłączny element utrzymania każdego systemu BI. 
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17. Efekty kształcenia: 

Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 

Odniesienie do efektów  
dla kierunku studiów 

W1 Student ma wiedzę z zakresu 
zaawansowanych zagadnień 
związanych z hurtowniami danych, 
takimi jak projektowanie 
wysokowydajnych architektur 
sprzętowo-programowych, 
modelowania wielowymiarowych 
struktur danych oraz metod 
prezentacji danych, algorytmów 
odkrywania wzorców w zbiorach 
danych 

SP, CL WM, L K2A_W13, K2A_W18, 
K2A_W19 

W2 Student ma wiedzę z zakresu 
projektowania systemów klasy 
Business Intelligence oraz 
zarządzania cyklem życia tychże 
systemów. 

SP WM, L K2A_W06 

U1 Student potrafi wykorzystać 
platformę Oracle Business 
Intelligence do realizacji złożonych 
zadań inżynierskich z zakresu baz 
danych i systemów eksploracji 
danych. 

SP, CL WM, L K2A_U22 

 

U2 Student umie wytypować 
właściwą metodę eksploracji 
danych w zależności od celu 
biznesowego. Potrafi 
zweryfikować jakość tworzonych 
modeli danych.  

SP, CL WM, L K2A_U20 

K1 Student ma świadomość wpływu 
właściwego użycia technologii 
informatycznych i metod 
analitycznych na podejmowanie 
krytycznych decyzji biznesowych, 
dostrzega konsekwencje 
nieefektywnego działania 
systemów informatycznych. 

SP WM, L K2A_K02 

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

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



19. Treści kształcenia: 

Wykład: 
W następstwie informatyzacji przedsiębiorstw znacząco zwiększa się liczba źródeł i rozmiar przetwarzanych 
danych. W celu zapewnienia kompletnego i spójnego obrazu przedsiębiorstwa, konieczna staje się integracja 
danych z systemów informatycznych (często heterogonicznych) w centralnym repozytorium danych (jedno źródło 
prawdy). Integracja danych zwana procesem ETL (Ekstrakcja, Transformacja i Ładowanie) obejmuje migrację 
danych, ich czyszczenie, kontroli jakości oraz konsolidację. Odpowiednio przygotowane repozytorium danych 
umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju analiz i generację różnych raportów. Zaawansowana analiza danych 
pozwala na wykrycie ukrytych powiązań, schematów, wzorców czy trendów i obejmuje zagadnienia analizy m.in. 
koszyka zakupów, zachowań konsumenckich, danych medycznych, danych tekstowych (logów, emaili etc.). 
Umiejętne zastosowanie wyników analiz umożliwia przedsiębiorstwom dostarczyć lepsze produkty/usługi, 
zmniejszyć koszty, zwiększyć sprzedaż a tym uzyskać lepsze wyniki finansowe. 
Jedną z platform informatycznych umożliwiających realizację wymienionych celów jest technologia Oracle Business 
Intelligence stanowiąca przedmiot prowadzonych zajęć. 
 

Wykład Oracle Business Intelligence obejmuje następującą tematykę:  
1. Wprowadzenie do systemów Business intelligence. Definicje systemów Business Intelligence oraz pojęć 

powiązanych. Scentralizowana architektura hurtowni danych. Różnice pomiędzy bazą danych a hurtownią 
danych. 

2. Modelowanie hurtowni danych. Modele danych: schemat gwiazdy, płatka śniegu, hybrydowe. Wymiary 
wolno zmienne. Znaczenie metadanych w hurtowni. 

3. Oracle Business Intelligence – prezentacja architektury rozwiązania oraz poszczególnych komponentów. 
Licencjonowanie, dedykowana infrastruktura sprzętowo-programowa (Exadata, Exalytics, Exalogic). 

4. Oracle Data Integrator. ETL / ELT – omówienie ekstrakcji, transformacji i ładowania oraz znaczenia obszaru 
przejściowego (staging area). 

5. Modelowanie w repozytorium metadanych biznesowych. Znaczenie widoków fizycznego, biznesowego, 
prezentacji. Omówienie najważniejszych funkcjonalności dostępnych dla administratora repozytorium 
metadanych. 

6. Implementacja analiz w Oracle BI Answers oraz osadzanie ich na pulpicie informacyjnym. 
7. Raportowanie wysokiej precyzji (pixel-perfect) w Oracle BI Publisher oraz użycie Oracle Smart View for 

Office. 
8. Oracle Data Miner. Metody statystyczne vs. data mining. Metodologia CRISP-DM. Przedstawienie 

najważniejszych metod eksploracji danych: Odkrywanie asocjacji, klasyfikacja, grupowanie, eksploracja 
tekstu. 

9. Wprowadzanie do środowiska obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników Oracle R Enterprise. 
10. Wyspecjalizowane wielowymiarowe struktury danych w hurtowniach danych (Oracle Database OLAP 

Option, Oracle Essbase). 
11. Metody optymalizacji hurtowni danych (m.in. indeksy, partycjonowanie, agregaty, kostki). 
12. Administracja i monitorowanie platformy Oracle Business Intelligence. 
13. Administracja środowiskiem (serwer BI, baza danych). 
14. Zarządzanie projektem hurtowni danych. 

 
Zajęcia laboratoryjne:  
Podczas zajęć laboratoryjnych student wykona praktyczne zadania przygotowania raportów i przeprowadzenia 

analiz z wykorzystaniem platformy Oracle Business Intelligence. Student zbuduje krok po kroku hurtownię danych 

m.in. wykona projekt, załaduje dane do hurtowni danych, utworzy zestawienia, wykona eksplorację danych.  

1. ETL. Tworzenia interfejsów, scenariuszy i harmonogramów zasileń w Oracle Data Integration. 

2. AdminTool. Implementacja obszarów biznesowych (warstw fizycznej, biznesowej i prezentacji) wraz 

z wdrożeniem repozytorium metadanych na serwer BI.  

3. Obsługa narzędzi analitycznych (Oracle BI Answers). Wprowadzenie do tworzenia analiz w Answers (m.in. 

tworzenie formuł, filtrowanie danych, formatowanie raportów, użycie wizualizacji, filtry monitujące). 

Wykorzystanie utworzonych analiz i raportów na pulpitach informacyjnych. 

4. Eksploracja danych za pomocą Oracle Data Miner. 

5. Oracle Database OLAP Option. 

6. Monitorowanie i administracja platformą OBIEE. 



20. Egzamin: tak 

21. Literatura podstawowa:  

[1] Kimball R.: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, John Wiley&Sons, New York 2008 
[2] Chodkowska-Gyurics A.: Hurtownie danych. Teoria i praktyka, WNT, Warszawa 2014 
[3] Larose D.: Metody i modele eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010 

22. Literatura uzupełniająca:  

[4] Larose D.: Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2006 

[5] Gągolewski M.: Programowanie w języku R. Analiza danych. Obliczenia. Symulacje, Wyd. Naukowe PWN, 
2014 

[6] Todman C.: Projektowanie hurtowni danych, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 
2003 

[7] Inmon W.: Building the Data Warehouse. Fourth edition., John Wiley & Sons, New York 2005 

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia  

Lp. Forma zajęć Liczba godzin 
kontaktowych / pracy studenta 

1 Wykład 30/30 

2 Ćwiczenia / 

3 Laboratorium 30/30 

4 Projekt / 

5 Seminarium / 

6 Inne / 

 Suma godzin 60/60 
 

24. Suma wszystkich godzin: 120 

25. Liczba punktów ECTS: 4 

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) 2 

26. Uwagi: 

 
 
 
 

 Zatwierdzono: 
 
 

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

Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub  
dyrektora jednostki międzywydziałowej) 

 
 


