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Studia stacjonarne pierwszego stopnia

studiami

Program informatycznych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Wrocªawskim nazywanych dalej

jest oparty na zaªo»e-

niach programu studiów informatycznych magisterskich i licencjackich na

Prawo o szkolnictwie wy»szym
Standardy ksztaªcenia

Uniwersytecie Wrocªawskim obowi¡zuj¡cego od 1997 roku. Uwzgl¦dnia przy
tym zmiany wprowadzone przez ustaw¦
27 lipca 2005 roku oraz

z dnia

na studiach pierwszego stopnia

2

dla kierunku informatyka nazywane dalej
systemie punktów kredytowych ECTS.

standardami

. Studia s¡ oparte na

Studia maj¡ dwa warianty: licencjacki oraz in»ynierski. Studia licencjackie trwaj¡ 6 semestrów i ko«cz¡ si¦ egzaminem licencjackim. Studia in»ynierskie trwaj¡ 7 semestrów i ko«cz¡ si¦ egzaminem in»ynierskim. Absolwenci
uzyskuj¡ odpowiednio dyplom licencjata lub in»yniera z informatyki.

De-

cyzj¦ o wyborze wariantu studiów student podejmuje najpó¹niej do ko«ca
5-tego semestru studiów.

Absolwenci studiów mog¡ zdobywa¢ dalsze wyksztaªcenie w kierunku informatycznym na studiach drugiego stopnia. Program studiów informatycznych drugiego
stopnia na Uniwersytecie Wrocªawskim jest skorelowany z programem studiów opisywanych niniejszym dokumentem.

W szczególno±ci wiele przedmiotów stanowi

rozwini¦cie przedmiotów przeznaczonych dla studiów pierwszego stopnia.

Tak»e

zaliczenie odpowiednich przedmiotów obowi¡zkowych ze studiów drugiego stopnia
w trakcie studiów pierwszego stopnia zwalnia z cz¦±ci egzaminu wst¦pnego na studia drugiego stopnia. Dlatego w przedstawionym tu programie zamieszczone zostaªy
odniesienia do programu studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Wrocªawskim.
Odniesienia te s¡ wyró»nione kursyw¡.

1.1 Kwalikacje absolwenta
Absolwent studiów pierwszego stopnia z tytuªem licencjata jest w stanie zrozumie¢ ró»ne zagadnienia informatyczne i rozwi¡za¢ wynikaj¡ce z nich zadania. Potra sprawnie i precyzyjnie posªugiwa¢ si¦ poj¦ciami informatycznymi
oraz matematycznymi (z zakresu analizy matematycznej, logiki, algebry i matematyki dyskretnej). Potra tworzy¢ i analizowa¢ algorytmy, zna ró»ne paradygmaty programowania, powinien tak»e posiada¢ praktyczn¡ umiej¦tno±¢
programowania komputerów oraz pracy w zespoªach programistycznych.
Powinien dobrze rozumie¢ dziaªanie wspóªczesnych komputerów oraz posiada¢ wiedz¦ z architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, metod numerycznych i in»ynierii
oprogramowania umo»liwiaj¡c¡ aktywny udziaª w realizacji projektów informatycznych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia zna j¦zyk obcy na poziomie biegªo±ci B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztaªcenia J¦zykowego Rady Europy,
jest w stanie posªugiwa¢ si¦ literatur¡ fachow¡ napisan¡ w tym j¦zyku.
Absolwent studiów pierwszego stopnia z tytuªem in»yniera posiada wszelkie kwalikacje absolwenta z tytuªem licencjata. Dodatkowo posiada on podstawow¡ wiedz¦ z zakresu sztucznej inteligencji, tworzenia systemów wbudowanych, graki komputerowej, komunikacji czªowiek-komputer, zyki, elektroniki, elektrotechniki i miernictwa.
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1.2 Klasykacja przedmiotów
W programie studiów wyst¦puj¡ nast¦puj¡ce grupy przedmiotów:

Przedmioty obowi¡zkowe (O)

obejmuj¡ matematyczne podstawy infor-

Grupa ta obejmuje
ª¡cznie przedmioty wymagane w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia.
matyki oraz kanon wiedzy informatycznej niezb¦dnej do zrozumienia szerokiego spektrum bada« i zastosowa« informatycznych.

W grupie przedmiotów obowi¡zkowych wyró»niamy cztery podgrupy:

O.1

Przedmioty obejmuj¡ce matematyczne podstawy informatyki, prowa-

Analiza matematyczna
(1. semestr) Algebra (2. semestr) Logika dla informatyków (1. semestr) Elementy rachunku prawdopodobie«stwa (3. semestr, studia licencjackie) Metody probabilistyczne i statystyka (3. semestr, studia
in»ynierskie)
dzone na jednym poziomie trudno±ci.
do uko«czenia studiów.

Ich zaliczenie jest wymagane

Do grupy tej nale»¡:

,

,

,

,

.

O.2

Przedmioty prowadzone na poziomie zasadniczym (L) i rozszerzonym

Matematyka dyskretna
(3. semestr) Programowanie (2. semestr) Analiza numeryczna (3. semestr) Algorytmy i struktury danych (4. semestr)

(M). Do uko«czenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotu na
poziomie zasadniczym.

Do grupy tej nale»¡:

,

,

,

O.3

.

Przedmioty prowadzone tylko na poziomie rozszerzonym. Zaliczenie przedmiotów z tej grupy nie jest wymagane do zaliczenia studiów (s¡ one obowi¡zkowe dla studiów drugiego stopnia). W grupie tej aktualnie wyst¦puje jeden
przedmiot:

O.in»

J¦zyki formalne i zªo»ono±¢ obliczeniowa.

Fizyka dla informatyków
Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa

Przedmioty obowi¡zkowe in»ynierskie obejmuj¡ tre±ci obowi¡zkowe

dla studentów studiów in»ynierskich.
oraz

S¡ to

.

Przedmioty informatyczne (I)

obejmuj¡ tre±ci informatyczne prezento-

wane w formie uogólnionej i abstrakcyjnej znajduj¡ce zastosowania w ró»nych
narz¦dziach i rozwi¡zaniach informatycznych. W grupie tej wyró»niamy trzy
podgrupy:

I.1

Wst¦p
do informatyki Architektura systemów komputerowych Bazy danych
Systemy operacyjne Sieci komputerowe In»ynieria oprogramowania

Przedmioty obejmuj¡ce tre±ci, których znajomo±¢ jest konieczna do uko«czenia studiów licencjackich i in»ynierskich. Do grupy tej nale»¡:
,

,

,

,

4

,

.

I.in»

Systemy wbudowane Podstawy graki komputerowej Sztuczna inteligencja Komunikacja czªowiek-komputer
Przedmioty obejmuj¡ce tre±ci, których znajomo±¢ jest konieczna do

uko«czenia studiów in»ynierskich. Do tej grupy nale»¡:
,

,

,

.

I.2

Pozostaªe przedmioty informatyczne.

Przedmioty z grupy I.1, jako obejmuj¡ce podstawowe tre±ci kierunkowe ze standardów, nie mog¡ by¢ zaliczane przez studentów studiów drugiego stopnia.
Przedmioty z grupy I.in», jako obejmuj¡ce podstawowe tre±ci kierunkowe ze
standardów dla studiów in»ynierskich, nie mog¡ by¢ zaliczane przez tych studentów
studiów drugiego stopnia, którzy uko«czyli studia in»ynierskie.
Przedmioty z grup I.1 oraz I.in» nazywa si¦ przedmiotami gwarantowanymi

Kursy narz¦dzi informatycznych (K)

to przedmioty, których celem

jest praktyczna nauka okre±lonego narz¦dzia informatycznego.

Seminaria (S)

to przedmioty prowadzone w formie konwersatorium wy-

magaj¡ce od studenta wykazania si¦ umiej¦tno±ci¡ samodzielnego opracowania i prezentacji zagadnienia zwi¡zanego z tematyk¡ seminarium.

Projekty programistyczne (P)

polegaj¡ na przygotowaniu przez stu-

denta pod opiek¡ prowadz¡cego zaawansowanego, interdyscyplinarnego, kompletnego projektu programistycznego; z projektami nie musz¡ by¢ zwi¡zane
planowe zaj¦cia; projekty mog¡ by¢ przygotowywane w ramach pracy wªasnej, w ramach praktyk zawodowych, mog¡ by¢ indywidualne lub zespoªowe,
mog¡ by¢ tak»e kontynuacj¡ i rozwini¦ciem projektów rozpocz¦tych w ramach przedmiotów informatycznych lub kursów narz¦dzi informatycznych.

Przedmioty nieinformatyczne (N)
ni» informatyka.

Lektoraty j¦zyków obcych (L)
Wychowanie zyczne (WF)
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obejmuj¡ tre±ci z dziedzin innych

1.3 Przedmioty i tre±ci obowi¡zkowe
Przedmioty obowi¡zkowe

W programie studiów status obowi¡zkowych

maj¡ przedmioty obejmuj¡ce podstawy matematyczne informatyki oraz kanon wiedzy informatycznej niezb¦dnej do zrozumienia szerokiego spektrum
bada« i zastosowa« informatycznych. Przedmioty te s¡ przypisane w planie
studiów do okre±lonych semestrów i wymagane do zaliczenia tych»e semestrów.

zasadniczym (L) i rozszerzonym (M)

Cz¦±¢ tych przedmiotów prowadzona jest na dwóch ró»nych pozio-

mach trudno±ci:

. Zaliczenie poziomu

zasadniczego gwarantuje uzyskanie wiedzy wymaganej na poziomie studiów
pierwszego stopnia, a zaliczenie poziomu rozszerzonego daje gª¦bsz¡ wiedz¦,
przydatn¡ w szczególno±ci na studiach informatycznych drugiego stopnia.
Przedmioty wyst¦puj¡ce na dwóch ró»nych stopniach trudno±ci s¡ prowadzone równolegle (w tym samym semestrze), mog¡ mie¢ wspólne zaj¦cia wykªadowe i pomocnicze, ró»ni¡ si¦ zakresem wiedzy wymaganej na egzaminie
i liczb¡ punktów ECTS przyznawanych za zaliczenie przedmiotu.
Lista przedmiotów obowi¡zkowych znajduje si¦ w rozdziale 1.5, a ich
programy w rozdziale 3.

Za zaliczenie przedmiotu na poziomie rozszerzonym przewidziane jest przyznanie punktów w procedurze rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia. Zaliczenie takie zwalnia równie» z konieczno±ci zaliczania tego przedmiotu na studiach drugiego
stopnia, je±li jest on w ich programie uznany za obowi¡zkowy b¡d¹ obejmuj¡cy tre±ci
obowi¡zkowe.

Tre±ci obowi¡zkowe

Zakres wiedzy informatycznej wyznaczony przez stan-

dardy, a nieobj¦ty programem zasadniczych wersji przedmiotów obowi¡zkowych, wyst¦puje w programie studiów jako tre±ci obowi¡zkowe. S¡ one wykªadane w ramach przedmiotów informatycznych z grupy I.1 (a dla studiów
in»ynierskich równie» z grupy I.in»), które nie maj¡ statusu obowi¡zkowych,
jednak s¡ gwarantowane przez Instytut.
Studenci na zako«czenie studiów musz¡ wykaza¢ si¦ znajomo±ci¡ tre±ci
obowi¡zkowych:

•

zaliczaj¡c odpowiedni przedmiot gwarantowany,

•

zaliczaj¡c inne przedmioty obejmuj¡ce odpowiednie tre±ci,

•

wykazuj¡c si¦ znajomo±ci¡ tre±ci w projekcie programistycznym,

•

wykazuj¡c si¦ znajomo±ci¡ tre±ci na egzaminie licencjackim, lub

•

wykazuj¡c si¦ znajomo±ci¡ tre±ci na egzaminie in»ynierskim.
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1.4 Oferta dydaktyczna, plan studiów i indywidualny
plan studiów studenta

Oferta dydaktyczna

dla studiów, to ogªaszana przez dyrekcj¦ corocznie przed

rozpocz¦ciem roku akademickiego lista przedmiotów zawieraj¡ca opis techniczny (nazw¦, wymiar godzin, sposób zaliczenia, typ przedmiotu) oraz merytoryczny (umiej¦tno±ci wst¦pne, cele i umiej¦tno±ci, program, ¹ródªa wiedzy) przedmiotu.

W skªad oferty wchodz¡ przedmioty prowadzone przez

pracowników Instytutu lub zaproszonych specjalistów i oferowane studentom informatyki.

W ofercie, obok przedmiotów obowi¡zkowych i gwaran-

towanych (O.1-O.3, O.In», I.1 i I.in»), wyst¦puje wiele przedmiotów informatycznych, kursów narz¦dzi informatycznych, seminariów oraz kilka przedmiotów nieinformatycznych. Przedmioty te mog¡ by¢ staªe b¡d¹ okazjonalne:
w przypadku przedmiotów staªych dyrekcja gwarantuje ponowne umieszczenie przedmiotu w ofercie w ci¡gu nast¦pnych dwóch lat, podczas gdy przed-

Plan studiów

mioty okazjonalne mog¡ by¢ usuwane z oferty bez uprzedzenia.
na rok akademicki jest tworzony z oferty, na podstawie opinii

studentów, wymogów programu oraz kierunków bada« naukowych pracowników. W planie wyst¦puj¡ wszystkie przedmioty obowi¡zkowe z grup O.1-O.2
przynajmniej w wersji zasadniczej, przedmioty obowi¡zkowe na studiach in»ynierskich (O.In») oraz przedmioty gwarantowane (z grupy I.1 oraz I.in»).
Poza wymienionymi, w planie wyst¦puje wiele przedmiotów informatycznych,
kursów narz¦dzi informatycznych, seminariów oraz kilka przedmiotów nieinformatycznych. Ka»dy przedmiot mo»e by¢ prowadzony raz na dwa lata, w
dowolnym semestrze. Lektoraty j¦zyków obcych oraz zaj¦cia wychowania zycznego s¡ prowadzone niezale»nie od Instytutu przez wydzielone jednostki

Indywidualny plan studiów studenta

Uniwersytetu.

powstaje poprzez wybór przez stu-

denta przedmiotów z planu studiów. Wybór ten dokonywany jest na pocz¡tku
ka»dego semestru i jest zobowi¡zaniem studenta do zaliczenia wybranych
przedmiotów.

Student ponosi odpowiedzialno±¢ za skonstruowanie indywi-

dualnego planu studiów w ten sposób, by umo»liwiª mu zaliczenie odpowiedniego semestru studiów oraz uko«czenie studiów, czyli speªnienie wymaga«
opisanych w rozdziale 2.

1.5 Wymiar godzinowy i punktowy przedmiotów

wykªadu ¢wicze« pracowni repetytorium semina-

Wszystkie przedmioty s¡ semestralne. Zaj¦cia do ka»dego przedmiotu mog¡

rium

odbywa¢ si¦ w formie:

,

,

,

,

. Przedmiot mo»e ko«czy¢ si¦ egzaminem b¡d¹ zaliczeniem. Tabele 1, 2

oraz 3 przedstawiaj¡ minimaln¡ liczb¦ godzin zaj¦¢ i punkty ECTS dla przed-
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miotów obowi¡zkowych dla ró»nych wariantów studiów. Ka»dy z przedmiotów mo»e by¢ prowadzony w nieco innym, wi¦kszym wymiarze godzin ni»
przedstawiony w tabeli, przy czym zwi¦kszony wymiar obejmuje jedynie za-

repetytoria

j¦cia nieobowi¡zkowe. Celem tych zaj¦¢ mo»e by¢ uªatwienie studentom opanowania materiaªu (
si¦ egzaminem.
Semestr

). Wszystkie przedmioty obowi¡zkowe ko«cz¡

Przedmiot

wykªad

¢w.

prac.

ECTS

1

Analiza matematyczna

60

45

10

1

Logika dla informatyków

30

30

7

2

Algebra

45

30

7

2

Programowanie (L)

45

30

15

9

2

Programowanie (M)

60

30

15

12

3

Matematyka dyskretna (L)

30

30

6

3

Matematyka dyskretna (M)

45

45

9

3

Analiza numeryczna (L)

45

30

3

Analiza numeryczna (M)

60

30

15

12

4

Algorytmy i struktury danych (L)

45

30

15

9

4

Algorytmy i struktury danych (M)

60

30

30

13

60

30

J¦zyki formalne
i zªo»ono±¢ obliczeniowa

-

Tablica 1:

8

9

Przedmioty obowi¡zkowe dla wszystkich studentów pierwszego

stopnia

Semestr
3

Przedmiot
Elementy rachunku
prawdopodobie«stwa

wykªad

¢w.

15

15

prac.

ECTS
3

Tablica 2: Przedmioty obowi¡zkowe na studiach licencjackich
Liczby godzin zaj¦¢ oraz punkty ECTS dla przedmiotów z pozostaªych
grup podane s¡ w Tabeli 4. W wyj¡tkowych sytuacjach oferta mo»e zawiera¢
inne przedmioty, dla których wymiar godzinowy i punktowy ustalany jest
indywidualnie przez dyrekcj¦ w porozumieniu z dziekanem.
Ponadto punkty przyznaje si¦ za:

•

praktyk¦ zawodow¡

 za zaliczenie tygodnia praktyki student otrzy-

muje 1 punkt.
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Semestr
3
5
5

Przedmiot

wykªad

¢w.

30

30

30

15

Metody probabilistyczne
i statystyka
Fizyka dla informatyków
Podstawy elektroniki,

30

elektrotechniki i miernictwa

prac.

ECTS
6

15

6

20

4

Tablica 3: Przedmioty obowi¡zkowe na studiach in»ynierskich
wykª.

¢w./prac./sem.

egz.

ECTS

Informatyczny

30

30

tak

6

Kurs (1)

30

30

nie

5

Kurs (2)

Typ przedmiotu

15

45

nie

5

Seminarium

0

30

nie

3

Projekt

0

060

nie

4

Nieinformatyczny (1)

30

0

nie

2

Nieinformatyczny (2)

30

030

tak

4

0

30

nie

1

WF

Tablica 4: Pozostaªe przedmioty

•

egzaminy licencjacki i in»ynierski

 za przygotowanie si¦ do egzaminu

i jego zdanie przyznaje si¦ 10 punktów.

•

lektoraty j¦zyków obcych

 za ka»dy z maksymalnie dwóch j¦zyków

mo»na uzyska¢ 5 punktów ETCS. Punkty te przyznaje si¦ za zdanie
wymaganego egzaminu ko«cowego z wybranego j¦zyka. W przypadku
pierwszego j¦zyka obcego egzamin ko«cowy musi by¢ zdany na poziomie
B2 II, a w przypadku drugiego j¦zyka obcego - na poziomie co najmniej
A2 I (A2 II, je±li tym drugim j¦zykiem jest j¦zyk angielski).

2

Tok studiów

Studia licencjackie trwaj¡ sze±¢ semestrów i ko«cz¡ si¦ egzaminem licencjackim. Absolwenci studiów uzyskuj¡ dyplom licencjata z informatyki.
Studia in»ynierskie trwaj¡ siedem semestrów i ko«cz¡ si¦ egzaminem in»ynierskim. Absolwenci studiów uzyskuj¡ dyplom in»yniera informatyki.
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2.1 Przyj¦cie na studia
Szczegóªowe zasady przyj¦¢ na studia ogªaszane s¡ corocznie przez Senat
Uniwersytetu Wrocªawskiego.

2.2 Zaliczenie semestru w toku licencjackim
Na zaliczenie kolejnych semestrów studiów studenci s¡ zobowi¡zani do zaliczenia przedmiotów obowi¡zkowych przypisanych do danego semestru oraz
do uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS. Liczba ta wynosi
gdzie

k

jest numerem semestru dla

k = 1, 2, 3, 4, 5,

oraz

170

30k ,

dla ostatniego,

szóstego semestru.
Punkty mog¡ by¢ uzyskiwane za:

•

przedmioty obowi¡zkowe, informatyczne, nieinformatyczne, kursy i seminaria z planu studiów,

•

projekty programistyczne i praktyki,

•

lektoraty j¦zyków obcych i zaj¦cia wychowania zycznego.

Dodatkowo, do zaliczenia szóstego semestru jest konieczne:

•

zaliczenie j¦zyka angielskiego na poziomie B2 II lub zaliczenie j¦zyka
angielskiego na poziomie co najmniej A2 II oraz innego j¦zyka obcego
na poziomie B2 II,

•

zaliczenie jednego seminarium,

•

zaliczenie jednego projektu programistycznego,

•

uzyskanie co najmniej czterech punktów za przedmioty nieinformatyczne,

•

uzyskanie co najmniej trzech punktów za praktyki zawodowe,

•

uzyskanie co najmniej 54 punktów za przedmioty informatyczne (I),

•

uzyskanie ª¡cznie co najmniej 140 punktów za przedmioty obowi¡zkowe
(nie licz¡c obowi¡zkowych in»ynierskich), informatyczne, kursy narz¦dzi informatycznych i projekty programistyczne (O.1 + O.2 + O.3 + I

K + P)
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+

2.3 Zaliczenie semestru w toku in»ynierskim
Na zaliczenie kolejnych semestrów studiów studenci s¡ zobowi¡zani do zaliczenia przedmiotów obowi¡zkowych przypisanych do danego semestru oraz
do uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS. Liczba ta wynosi
gdzie

k

jest numerem semestru dla

30k ,

k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 200 dla ostatniego,

siódmego semestru.
Punkty mog¡ by¢ uzyskiwane za:

•

przedmioty obowi¡zkowe, informatyczne, nieinformatyczne, kursy i seminaria z planu studiów,

•

projekty programistyczne i praktyki,

•

lektoraty j¦zyków obcych i zaj¦cia wychowania zycznego.

Dodatkowo, do zaliczenia siódmego semestru jest konieczne:

•

zaliczenie j¦zyka angielskiego na poziomie B2 II lub zaliczenie j¦zyka
angielskiego na poziomie co najmniej A2 II oraz innego j¦zyka obcego
na poziomie B2 II,

•

zaliczenie jednego seminarium,

•

zaliczenie jednego zespoªowego projektu programistycznego,

•

uzyskanie co najmniej czterech punktów za przedmioty nieinformatyczne,

•

uzyskanie co najmniej czterech punktów za praktyki zawodowe,

•

uzyskanie co najmniej 66 punktów za przedmioty informatyczne (I),

•

uzyskanie ª¡cznie co najmniej 170 punktów za przedmioty obowi¡zkowe, informatyczne, kursy narz¦dzi informatycznych i projekty programistyczne (O+I+K+P)

2.4 Uko«czenie studiów licencjackich
Warunkiem uko«czenia studiów jest zaliczenie szóstego semestru studiów,
uzyskanie co najmniej 180 punktów, znajomo±¢ tre±ci obowi¡zkowych

dla

studiów licencjackich oraz zdanie egzaminu licencjackiego.
Znajomo±¢ tre±ci obowi¡zkowych mo»na wykaza¢:

•

zaliczaj¡c gwarantowany przedmiot informatyczny (z grupy I.1) obejmuj¡cy odpowiednie tre±ci,
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•

zaliczaj¡c wskazany przedmiot (przedmioty) zawieraj¡cy równowa»ne
tre±ci b¡d¹ wymagaj¡cy znajomo±ci odpowiednich tre±ci,

•

wykazuj¡c znajomo±¢ odpowiednich tre±ci w projekcie programistycznym  lub

•

wykazuj¡c znajomo±¢ odpowiednich tre±ci na egzaminie licencjackim.

Egzamin licencjacki ma form¦ pisemn¡. Na egzaminie obowi¡zuje zakres
wiedzy okre±lony w standardach.

2.5 Uko«czenie studiów in»ynierskich
Warunkiem uko«czenia studiów jest zaliczenie siódmego semestru studiów,
uzyskanie co najmniej 210 punktów, znajomo±¢ tre±ci obowi¡zkowych

dla

studiów in»ynierskich oraz zdanie egzaminu in»ynierskiego.
Znajomo±¢ tre±ci obowi¡zkowych mo»na wykaza¢:

•

zaliczaj¡c gwarantowany przedmiot informatyczny (z grupy I.1 lub I.in»)
obejmuj¡cy odpowiednie tre±ci,

•

zaliczaj¡c wskazany przedmiot (przedmioty) zawieraj¡cy równowa»ne
tre±ci b¡d¹ wymagaj¡cy znajomo±ci odpowiednich tre±ci,

•

wykazuj¡c znajomo±¢ odpowiednich tre±ci w projekcie programistycznym  lub

•

wykazuj¡c znajomo±¢ odpowiednich tre±ci na egzaminie in»ynierskim
(ka»dy student mo»e zdawa¢ w trakcie tego egzaminu co najwy»ej dwa
przedmioty z grupy I.in»; nie mo»na zdawa¢ przedmiotu Komunikacja
czªowiek-komputer).

Egzamin in»ynierski ma form¦ pisemn¡. Na egzaminie obowi¡zuje zakres
wiedzy okre±lony w standardach.

3

Programy i tre±ci obowi¡zkowe

3.1 Logika dla informatyków [2811-DOLI]
Wymagane przygotowanie studentów
Matematyka w zakresie szkoªy ±redniej.
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Program wykªadu
1. Podstawowe poj¦cia teoriomnogo±ciowe i operacje na zbiorach: suma,
iloczyn, iloczyn kartezja«ski, zbiór pot¦gowy, relacje, funkcje, relacje
równowa»no±ci, klasy abstrakcji, zbiór ilorazowy.
2. Moce zbiorów.

Zbiory sko«czone i niesko«czone.

Zbiory przeliczalne

i zbiory mocy continuum. Twierdzenia Cantora i Cantora-Bernsteina.
3. Cz¦±ciowe porz¡dki, elementy minimalne i najmniejsze, kresy. Porz¡dki
liniowe.

Twierdzenia o punkcie staªym.

Dobre porz¡dki.

Indukcja

noetherowska.
4. Skªadnia i semantyka rachunku zda« i rachunku predykatów. Poj¦cie
speªniania i prawdziwo±ci formuª. Niesprzeczno±¢ zbioru formuª.
5. Unikacja termów. Informacja o metodzie rezolucji.
6. Dowodzenie twierdze«. Informacja o systemie naturalnej dedukcji.

Literatura

Wykªady ze wst¦pu do matematyki. Wprowadzenie do teorii mnogo±ci
Wst¦p do matematyki. Zbiór zada«
Wst¦p do teorii mnogo±ci i topologii
Elementy logiki i teorii mnogo±ci
w zadaniach
Wst¦p do matematyki wspóªczesnej
Wst¦p do teorii mnogo±ci i logiki
Opracowali Witold Charatonik i Jerzy Marcinkowski

[1] Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski,

, PWN, Warszawa 2005.

[2] Wojciech Guzicki, Piotr Zakrzewski,
, PWN, Warszawa 2005.

[3] Kazimierz Kuratowski,

, PWN,

Warszawa 2004.

[4] Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz,
, PWN, Warszawa 2005.

[5] Helena Rasiowa,

, PWN, Warszawa

2007.

[6] Jerzy Tiuryn,

, Skrypt Uniw. War-

szawskiego, 1994.

3.2 Analiza matematyczna [2811-DOAM]
Wymagane przygotowanie studentów
Matematyka w zakresie szkoªy ±redniej.
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Program wykªadu
1. Liczby rzeczywiste i zespolone (4 godz.)
(a) kresy (1 godz.)
(b) aksjomat ci¡gªo±ci (1 godz.)
(c) liczby zespolone jako punkty pªaszczyzny (1 godz.)
(d) posta¢ biegunowa (1 godz.)
2. Ci¡gi i szeregi liczbowe rzeczywiste i zespolone (10 godz.)
(a) ci¡gi zbie»ne (1 godz.)
(b) warunek Cauchy'ego zbie»no±ci (1 godz.)
(c) ci¡gi rekurencyjne (przykªady) (2 godz.)
(d) twierdzenie BolzanoWeierstrassa (2 godz.)
(e) kryteria zbie»no±ci szeregów (2 godz.)
(f ) szeregi pot¦gowe (2 godz.)
3. Funkcje jednej zmiennej (6 godz.)
(a) granica funkcji w puncie, granice jednostronne (1 godz.)
(b) ci¡gªo±¢ funkcji. Denicja Cauchy'ego i Heinego (1 godz.)
(c) wªasno±ci funkcji ci¡gªej na odcinku domkni¦tym (2 godz.)
(d) wªasno±¢ Darboux (2 godz.)
4. Pochodna funkcji (10 godz.)
(a) interpretacja geometryczna pochodnej (1 godz.)
(b) pochodna funkcji zªo»onej i odwrotnej (2 godz.)
(c) twierdzenie o warto±ci ±redniej (1 godz.)
(d) pochodne wy»szych rz¦dów (2 godz.)
(e) wzór Taylora (2 godz.)
(f ) ekstrema i badanie przebiegu funkcji (2 godz.)
5. Caªkowanie (6 godz.)
(a) funkcja pierwotna (2 godz.)
(b) caªka oznaczona.

Interpretacja geometryczna funkcji pierwotnej

(2 godz.)
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(c) caªka Riemanna (2 godz.)
6. Ci¡gi i szeregi funkcyjne (10 godz.)
(a) zbie»no±¢ jednostajna (norma jednostajna) (2 godz.)
(b) szeregi pot¦gowe (3 godz.)
(c) szereg Taylora (3 godz.)
(d) funkcje analityczne (wielomiany, funkcja wykªadnicza itp.) (2 godz.)
7. Funkcje wielu zmiennych (14 godz.)
(a) pochodne cz¡stkowe, pochodne kierunkowe (2 godz.)
(b) wzór Taylora (2 godz.)
(c) ekstrema funkcji wielu zmiennych (3 godz.)
(d) pochodne cz¡stkowe funkcji zªo»onej (1 godz.)
(e) caªki wielokrotne (4 godz.)
(f ) twierdzenie o zamianie zmiennych dla caªek. Jakobian (2 godz.)

Literatura

Rachunek ró»niczkowy i caªkowy
Analiza matematyczna w zadaniach
Rachunek ró»niczkowy i caªkowy. Funkcje jednej zmiennej
Analiza matematyczna
Podstawy analizy matematycznej
Analiza rzeczywista i zespolona
Opracowaª Adam Szustalewicz przy wspóªpracy Tadeusza Pytlika

[1] Grigorij.

M. Fichtenholz,

, tom 13,

PWN, Warszawa 20032005.

[2] Wªodzimierz Krysicki, Lech Wªodarski,

, tom 12, PWN, Warszawa 2005.

[3] Kazimierz Kuratowski,

, PWN, Warszawa 1979.

[4] Helena i Julian Musielakowie,

, tom 1, cz. 12,

Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Pozna« 1993.
[5] Walter Rudin,

,

PWN, Warszawa

1982.

[6] Walter Rudin,

, PWN, Warszawa 1999.
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3.3 Algebra [2811-DOALG]
Program wykªadu
1. Grupy i grupy permutacji.

Podstawowe poj¦cia: rz¡d grupy, rz¡d

elementu grupy, podgrupa. Grupy permutacji. Rozkªad permutacji na
cykle. Znak permutacji.
2.

Homomorzmy grup.

Kongruencje.

Dzielniki normalne.

Grupa

ilorazowa. Uogólnienie na przypadek innych algebr. Wzmianka o algebrach pocz¡tkowych.
3.

Zagadnienia kombinatoryczne.

Twierdzenie Lagrange'a. Dziaªanie

grupy na zbiorze. Orbity i stabilizatory. Lemat Burnside'a.
4.

Arytmetyka modularna.
nie

Zn .

Relacja podzielno±ci. Pier±cienie i pier±cie-

Algorytm Euklidesa. Chi«skie twierdzenie o resztach. Wªasno-

±ci grup cyklicznych.
5.

Wielomiany.

Pier±cienie wielomianów.

Przykªad konstrukcji ciaªa sko«czonego.

Podzielno±¢ wielomianów.
Cykliczno±¢ grupy multipli-

katywnej ciaªa sko«czonego.
6.

Przestrzenie liniowe i moduªy.

Zbiory liniowo niezale»ne.

Bazy.

Macierze i przeksztaªcenia liniowe. Rz¡d macierzy. Algorytm eliminacji
Gaussa.
7.

Wyznaczniki.

8.

Równania liniowe.

Wªasno±ci wyznaczników. Rozwini¦cie Laplace'a.
Zbiór rozwi¡za« ukªadu równa« liniowych. Do-

peªnienie ortogonalne podprzestrzeni. Wzory Cramera.
9.

Elementy geometrii.

Iloczyn skalarny.

Odlegªo±¢ punktów.

Rów-

nania prostych i pªaszczyzn. Izometrie i przeksztaªcenia ortogonalne.
Wielomian charakterystyczny. Obroty. Wzmianka o kwaternionach.
10.

Nierówno±ci liniowe.

Lemat Farkasa. Zbiór rozwi¡za« ukªadu nie-

równo±ci liniowych a uwypukleniem zbioru rozwi¡za« bazowych.
11.

Formy dwuliniowe i kwadratowe.

Równowa»ne formy kwadra-

towe (w peªnej grupie przeksztaªce« i grupie ortogonalnej).

Metoda

Lagrange'a sprowadzania formy kwadratowej do postaci kanonicznej.
Sprowadzanie formy kwadratowej do postaci kanonicznej w grupie ortogonalnej.
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Literatura

Przegl¡d algebry wspóªczesnej
Algebra for Computer Science
Algebra
Algebra abstrakcyjna w zadaniach

[1] G. Birkho, S. Mac Lane,

, PWN, 1966.

[2] L. Gårding, T. Tambour,
Verlag, 1988.

[3] B. Gleigchgewicht,
[4] J. Rutkowski,

, Ocyna Wydawnicza GiS, 2002.
, PWN, 2000.

Literatura uzupeªniaj¡ca
[5] A. Biaªynicki-Birula,
1980.
[6] Aleksiej I. Kostyrkin,
ukowe PWN, 2004.
[7] S. Lang,

, Springer-

Algebra
Wst¦p do algebry

, Biblioteka Matematyczna 40, PWN,

, Cz.

1-3, Wydawnictwo Na-

Algebra

, PWN, 1984.

[8] A. Schrijver, Theory of linear and integer programming, Wiley, 2001.

Opracowali Witold Karczewski i Antoni Ko±cielski
3.4 Programowanie (L) [2811-DOPRGL]

Programowanie (L)

wanie (M)
Programowaniu (M)
Przedmiot

jest okrojon¡ wersj¡ przedmiotu

Programo-

. Programy obu przedmiotów, z wyj¡tkiem zagadnie« oznaczonych

Programowaniu (L)

przez M:, s¡ takie same. Zagadnienia oznaczone ci¡giem M: s¡ wymagane
na

i nie s¡ wymagane na

.

3.5 Programowanie (M) [2811-DOPRG]
Wymagane przygotowanie studentów
Zakªada si¦, »e sªuchacze wykªadu posiedli umiej¦tno±¢ programowania na

Logika dla informatyków Wst¦p do informatyki

co najmniej elementarnym poziomie. Ponadto zakªada si¦ wiedz¦ z zakresu
wykªadu

i

.

Cel zaj¦¢ i wskazówki metodyczne
Celem zaj¦¢ jest przedstawienie studentom mo»liwie szerokiego kr¦gu zagadnie« zwi¡zanych z programowaniem komputerów, ze szczególnym uwzgl¦dnieniem podstawowych konstrukcji wyst¦puj¡cych w j¦zykach programowania i zwi¡zanych z nimi technik tworzenia programów.
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Ró»ne koncepcje i konstrukcje j¦zykowe przedstawiane s¡ na przykªadzie
u»ywanych w praktyce j¦zyków programowania. Dzi¦ki temu konstrukcje te
s¡ prezentowane w dostosowanym do nich formalizmie. Takie podej±cie zmusza studentów do wi¦kszego wysiªku zwi¡zanego z opanowaniem zmieniaj¡cej
si¦ w czasie wykªadu skªadni, ale równie» rozwija u sªuchaczy umiej¦tno±¢
abstrahowania istotnych koncepcji od maªo wa»nych detali skªadniowych.
Wykªad nie zakªada u studenta znajomo±ci »adnego z wykorzystywanych
j¦zyków programowania.

Nie ma tak»e na celu nauczenia studentów »ad-

nego z nich. Powinien da¢ natomiast zrozumienie i umiej¦tno±¢ ±wiadomego
korzystania z mechanizmów spotykanych w j¦zykach programowania, które
studenci opanuj¡ samodzielnie lub w ramach Kursów Narz¦dzi Informatyki.
Tre±ci przedstawione na wykªadzie stanowi¡ podstaw¦ do studiowania
wielu przedmiotów zwi¡zanych z programowaniem komputerów.

Programowanie (L)
Programowaniu (M)

Program wykªadu, z wyj¡tkiem zagadnie« oznaczonych przez M:, jest
taki sam jak program wykªadu

. Zagadnienia oznaczone

Programowaniu (L)

ci¡giem M: s¡ wymagane na
.

i nie s¡ wymagane na

Program wykªadu
1. Wst¦p do ró»nych paradygmatów programowania i wspieraj¡cych je
j¦zyków programowania.

Poj¦cia leksyki, skªadni i semantyki j¦zyka

programowania. (1 godz.)
2. Programowanie funkcjonalne.
ratywne.

Polimorzm.

Programowanie deklaratywne a impe-

Skutki uboczne.

Porz¡dek warto±ciowania.

Trwaªe i ulotne struktury danych. (8 godz.)
3. Abstrakcyjne typy danych.

Typy deniowane rekurencyjnie (listy,

drzewa, stosy, kolejki itd.) Indukcyjne dowody ich wªasno±ci. (2 godz.)
M: Algebraiczne specykacje typów danych. (2 godz.)
4. Gramatyki regularne i bezkontekstowe. Automaty sko«czone i wyra»enia regularne. Analiza leksykalna i skªadniowa. Lekser. Parser. Konkretne i abstrakcyjne drzewa rozbioru. (6 godz.) M: J¦zyki kontekstowe
i hierarchia Chomsky'ego. (1 godz.)
5. Metody opisu semantyki j¦zyków programowania.

Semantyka opera-

cyjna. (4 godz.) M: Semantyka denotacyjna i równowa»no±¢ semantyk.
(4 godz.)
6. Specykacje programów.

Logika Hoare'a i dowodzenie poprawno±ci

specykacji. Metoda niezmienników. Synteza programów metod¡ wst¦-
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puj¡c¡ i zst¦puj¡c¡. (4 godz.) M: Poprawno±¢ i zupeªno±¢ aksjomatyki
Hoare'a. (2 godz.)
7. Struktura wspóªczesnych j¦zyków programowania.

Nazwy, komórki i

warto±ci, struktury steruj¡ce, funkcje i procedury, dynamiczne struktury danych, wyj¡tki.

Typy danych, mocna typizacja, rekonstrukcja

typów. (6 godz.)
8. Poj¦cie translatora.

Zasi¦g zmiennych, wywoªywanie funkcji i zarz¡-

dzanie pami¦ci¡. J¦zyki o strukturze blokowej, rekordy aktywacji, metody przydziaªu pami¦ci dla zmiennych lokalnych i globalnych. Funkcje
wy»szego rz¦du, funarg problem. Automatyczne zarz¡dzanie pami¦ci¡
i od±miecanie. (6 godz.)
9. Moduªy, rodzajowo±¢ i abstrakcja danych.

Ukrywanie (encapsula-

tion) danych. Rozwi¡zania w konkretnych j¦zykach (moduªy, pakiety,
itp.). Rodzajowo±¢ (funktory, pakiety rodzajowe, wzorce (templates)).
(4 godz.)
10. Programowanie obiektowe, metodologia OO, obiekty i klasy, abstrakcyjne typy danych a klasy, podtypowanie a dziedziczenie, j¦zyki bezklasowe. Obiektowy styl programowania. (4 godz.)
11. M: Programowanie w logice. (6 godz.)

Literatura

Structure and
Interpretation of Computer Programs
Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych
Podstawy programowania wspóªbie»nego
Umiej¦tno±¢ programowania
W kr¦gu j¦zyków programowania
Programowanie. Koncepcje, techniki, modele
Programming Languages: Concepts and Constructs

[1] Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman,

, MIT Press, 1985.

[2] Michael A. Arbib,

, WNT, Warszawa 1982.

[3] M. Ben-Ari,

, WNT, Warszawa

1989.

[4] Edsger W. Dijkstra,

, WNT, Warszawa

1985.

[6] Michael Marcotty, Henry Ledgard,

,

WNT, Warszawa 1991.

[7] Peter Van Roy, Seif Haridi,
, Helion 2005.

[8] Ravi

Sethi,

,

Addison-Wesley, 1996.
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[9] Niklaus Wirth,
szawa 1989.

Algorytmy + struktury danych = programy

, WNT, War-

Opracowali Marek Piotrów, Paweª Rychlikowski i Tomasz Wierzbicki

3.6 Matematyka dyskretna (L) [2811-DOMDL]
Cele nauczanego przedmiotu
Matematyka dyskretna obejmuje zagadnienia matematyczne, które s¡ przydatne informatykowi w jego pracy zawodowej jako programisty, projektanta
i wykonawcy projektów informatycznych, administratora sieci komputerowych. Celem tego przedmiotu jest przygotowanie sªuchaczy w zakresie tych
zagadnie« matematycznych z jednoczesnym ich odniesieniem do dziedzin informatyki, w których te zagadnienia znajduj¡ zastosowanie. Trzon programu
tego przedmiotu stanowi¡ matematyczne metody reprezentowania i analizowania algorytmów, odnosz¡cych si¦ do zbiorów sko«czonych, liczb caªkowitych i grafów.

Tre±ci programowe
1. Algorytmy - przykªady algorytmów klasycznych i ich wªasno±ci

Wymienione tutaj algorytmy i ich wªasno±ci pojawiaj¡ si¦ jako ilustracja ogólniejszych rozwa»a« na temat ró»nych technik informatycznego
rozwi¡zywania problemów i ich wªasno±ci, gªównie zªo»ono±ci obliczeniowej i efektywno±ci oblicze«.
•

Specykacja problemu i algorytmu.

•

Opis algorytmu w postaci:

listy kroków, schematu blokowego,

drzewa oblicze«, drzewa algorytmu.

•

Przykªady algorytmów:

znajdowanie najmniejszej lub najwi¦k-

szej liczby w ci¡gu; jednoczesne znajdowanie najmniejszej i najwi¦kszej liczby w ci¡gu; porz¡dkowanie kilku liczb (na drzewie);
algorytmy porz¡dkowania ci¡gu n liczb: przez wybór, metod¡ b¡belkow¡, przez wstawianie.

•

Algorytmy rekurencyjne:

zagadka Wie» Hanoi, liczby Fibonac-

ciego, porz¡dkowanie przez scalanie.

•

Schemat Hornera i jego zastosowania: obliczanie dziesi¦tnej warto±ci liczby danej w innym systemie, szybkie obliczanie warto±ci
pot¦gi.
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•

Techniki algorytmiczne:

przeszukiwanie liniowe, przeszukiwanie

binarne, metoda dziel i zwyci¦»aj, rekurencja.

•
2.

Zªo»ono±¢ i praktyczna efektywno±¢ algorytmów.

Elementy teorii liczb
•

Funkcje caªkowitoliczbowe: powaªa i podªoga.

•

Asymptotyka funkcji liczbowych, symbole:

o, O, ?, ?.

Funkcje

wielomianowe i logarytmiczne.

•

Podzielno±¢ liczb - algorytm Euklidesa z odejmowaniem i dzieleniem.

Zªo»ono±¢ algorytmu Euklidesa.

Zastosowania algorytmu

Euklidesa: równanie diofantyczne.

•

Liczby Fibonacciego - denicja, przykªady wyst¦powania w matematyce, w przyrodzie i w sztuce, wªasno±ci, zwi¡zek ze zªotym
podziaªem.

•

Liczby pierwsze i rozkªad liczb na czynniki.

Podstawowe twier-

dzenie arytmetyki. Twierdzenie Euklidesa. Sposoby otrzymywania liczb pierwszych: sito Eratostenesa, wzory na liczby pierwsze
(liczby Euklidesa, Fermata, Mersenea, Eulera). Zªo»ono±¢ problemów zwi¡zanych z liczbami pierwszymi.

•

Arytmetyka modularna (kongruencje): dodawanie, odejmowanie,
mno»enie, warunek na istnienie odwrotno±ci. Zastosowania: kwadraty ªaci«skie, ortogonalne kwadraty ªaci«skie. Chi«skie twierdzenie o resztach.
mata.

Twierdzenie Eulera i Maªe Twierdzenie Fer-

Zastosowania:

kryptograa z kluczem publicznym, pod-

stawy konstrukcji szyfru RSA.
3.

Elementy kombinatoryki
•

Permutacje, kombinacje.

Symbol Newtona.

Trójk¡t Pascala.

Wzór Newtona.

•

Generowania obiektów kombinatorycznych: podzbiorów, permutacji, kombinacji.

4.

•

Zasada goª¦bnika (szuada Dirichleta).

•

Zasada wª¡czania i wyª¡czania. Funkcja Eulera.

•

Funkcje tworz¡ce obiektów kombinatorycznych.

Zale»no±ci rekurencyjne
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•

ródªo zale»no±ci rekurencyjnych: technika dziel i zwyci¦»aj, zªo»ono±¢ algorytmów rekurencyjnych, budowa obiektów kombinatorycznych.

•

Rozwi¡zywanie zale»no±ci rekurencyjnych: przez podstawianie, za
pomoc¡ równania charakterystycznego, metod¡ anihilatorów.

•

Wykorzystanie funkcji tworz¡cych do rozwi¡zywania zale»no±ci rekurencyjnych.

5.

6.

Zbiory cz¦±ciowo uporz¡dkowane
•

Relacje, caªkowity porz¡dek, cz¦±ciowy porz¡dek i quasi porz¡dek.

•

Diagram Hassego.

•

Kraty. Algebry Boole'a.

Elementy teorii grafów
•

Grafy symetryczne i grafy skierowane (digrafy) - denicje. Stopnie
wierzchoªków i ich wªasno±ci; komputerowe reprezentacje grafów
- macierzowa i listowa; rodzaje grafów:

peªne, dwudzielne (tw.

Koeniga).

•

Przeszukiwanie grafów: metoda w gª¡b i wszerz. U»ycie stosu i
kolejki.

•

Drzewa - wªasno±ci i równowa»ne denicje. Stopnie wierzchoªków
w drzewach. Zastosowanie drzew w informatyce: drzewa wyra»e«,
drzewa algorytmów, dolne oszacowanie zªo»ono±ci algorytmów na
drzewach i jego zastosowania. Niesko«czony Lemat Koeniga.

•

Najkrótsze drzewa rozpinaj¡ce w grae.

Algorytmy Kruskala i

Prima-Dijkstry. Zastosowania.

•

Przechodnie domkni¦cie digrafu. Algorytm Warshalla i jego efektywne realizacje.

•

Problemy najkrótszych dróg: algorytm Dijkstry znajdowania najkrótszych dróg w digrae z wybranego wierzchoªka, algorytm
Warshalla-Floyda znajdowania najkrótszych dróg mi¦dzy ka»d¡
par¡ wierzchoªków w grae.

•

Drogi i cykle w grafach.

Grafy Eulera:

problem chi«skiego listonosza.

kryteria, uogólnienia i

Grafy Hamiltona: transformacja

wielomianowa mi¦dzy ró»nymi wersjami problemu, kryteria i problem komiwoja»era oraz przybli»one metody jego rozwi¡zywania.
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•

Kolorowanie grafów - liczba chromatyczna, jej warto±ci dla wybranych klas grafów, oszacowanie jej warto±ci, algorytm sekwencyjny,
algorytm sekwencyjny w wersji LF. Optymalne kolorowanie metod¡ przeszukiwania z nawrotami.

•

Grafy planarne i grafy pªaskie. Wzór Eulera. Oszacowanie liczby
kraw¦dzi w grae planarnym.

Kryteria planarno±ci (bez dowo-

dów): Kuratowskiego i Harary'ego-Tutte'a. Przykªady grafów nieplanarnych. Kolorowanie grafów pªaskich pi¦cioma kolorami.

Literatura

Sztuka programowania
Kombinatoryka dla programistów
Matematyka dyskretna
Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w j¦zyku Pascal
Algorytmy
Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne
Wprowadzenie do teorii grafów

[1] Donald.

E. Knuth,

, tomy IIII, WNT, War-

szawa 2000.

[2] Witold Lipski,

, WNT, Warszawa

1982.

[3] Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright,

, PWN,

1996.

[4] Maciej M. Sysªo, Narsingh Deo, Janusz S. Kowalik,

, PWN, Warszawa

1993, 1995, 1997.
[5] Maciej M. Sysªo,

, WSiP, Warszawa 1997, 2002.

[6] Maciej M. Sysªo,

,

WSiP, Warszawa 1998.
[7] Robin J. Wilson,

, PWN, Warszawa

1998.

Opracowaª Maciej M. Sysªo
3.7 Matematyka dyskretna (M) [2811-DOMD]
Wymagane przygotowanie studentów

tyczna

Algebra.

Wiedza z zakresu przedmiotów
oraz

Logika dla informatyków Analiza matema,

Cel wykªadu i wskazówki metodyczne
Nauczenie studentów matematyki przydatnej w analizie algorytmów.

23

Program wykªadu
1. Asymptotyka funkcji liczbowych z uwzgl¦dnieniem zastosowa« w szacowaniu zªo»ono±ci czasowej algorytmów.
2. Rozwi¡zywanie prostych równa« rekurencyjnych. Liczby Fibonacciego.
3. Operacje sut i podªoga.

Algorytm mergesort i algorytm Karatsuby

jako przykªady algorytmów wykorzystuj¡cych rekursj¦.
4. Podzielno±¢ liczb, pier±cie«
wrotno±ci w

Zn ,

algorytm Euklidesa.

Wyliczanie od-

Zn .

5. Liczby pierwsze. Rozkªad na czynniki. G¦sto±¢ liczb pierwszych.
6. Chi«skie twierdzenie o resztach. Funkcja Eulera i twierdzenie Eulera.
7. Metoda szuadkowa Dirichleta.
8. Rozmieszczenia, permutacje, kombinacje. Wzór dwumienny.
9. Zasada wª¡czania i wyª¡czania.
10. Twierdzenie Lagrange'a. Lemat Burnside'a.
11. Rozwi¡zywanie równa« rekurencyjnych  metoda anihilatorów.
12. Funkcje tworz¡ce. Liczby Catalana. Podziaªy liczby.
13. Denicja i przykªady grafów, stopie« wierzchoªka.

Drogi i cykle w

grafach: grafy spójne i dwudzielne.
14. Drzewa  równowa»no±¢ ró»nych denicji.
15. Komputerowa reprezentacja grafów.
16. Metody BFS i DFS przeszukiwania grafów.
17. Minimalne drzewa rozpinaj¡ce  algorytmy Kruskala i Prima-Dijkstry.
18. Najkrótsze drogi i przechodnie domkni¦cie: algorytmy Dijkstry i Warshalla. Zªo»ono±¢ problemu.
19. Cykle i drogi Eulera. Cykle i drogi Hamiltona, tw. Ore i wielomianowa
redukcja problemu drogi do cyklu i odwrotnie.
20. Grafy planarne. Tw. Kuratowskiego i wzór Eulera.
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21. Kolorowanie

grafów.

Algorytm

sekwencyjny

i

twierdzenie

o

5-

kolorowaniu grafów planarnych.
22. Skojarzenia w grafach. Kolorowanie kraw¦dzi grafów.
23. Metody generowania prostych obiektów kombinatorycznych.

Literatura
[1] Victor Bryant,
[2] Witold Lipski,

Aspekty kombinatoryki
Kombinatoryka dla programistów
Matematyka dyskretna
Wprowadzenie do teorii grafów
, WNT, 1977.

, WNT, Warszawa 2004.

[3] Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright,
1996.

[4] Robin J. Wilson,
1985.

, PWN,

, PWN, Warszawa

Literatura uzupeªniaj¡ca

matyka konkretna

[5] Ronald Lewis Graham, Donald Ervin Knuth, Oren Patashnik,
, PWN, 1996.

[6] Witold Lipski, Wiktor Marek,

Analiza kombinatoryczna

Mate-

, Pa«stwowe

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Opracowaª Grzegorz Stachowiak
3.8 Elementy rachunku prawdopodobie«stwa [2811-DOERP]

Tre±ci ksztaªcenia:

Prawdopodobie«stwo dyskretne.

Prawdopodobie«stwo

ci¡gªe. Warto±ci oczekiwane. Procesy stochastyczne. Próbkowanie. Estyma-

Umiej¦tno±ci:

cja. Testowanie hipotez statystycznych.
obliczanie prawdopodobie«stwa zdarze«, warto±ci oczeki-

wanej, wariancji i odchylenia standardowego; przeprowadzenie prostego wnioskowania statystycznego.

3.9 Metody probabilistyczne i statystyka [2811-DOMPS]
Na tym przedmiocie obowi¡zuj¡ wszystkie tre±ci i umiej¦tno±ci wymienione
w punkcie Elementy rachunku prawdopodobie«stwa. Dodatkowo, efektami
ksztaªcenia powinny by¢ nast¦puj¡ce umiej¦tno±ci: analiza algorytmów pod
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wzgl¦dem ±redniego zachowania; obliczania niezawodno±ci prostych ukªadów sprz¦towych i systemów programowych; zastosowanie koncepcji procesów stochastycznych do analizy wydajno±ci prostych ukªadów sprz¦towoprogramowych.

3.10 Analiza numeryczna (L) [2811-DOANL]
Wymagane przygotowanie studentów
Wiedza z zakresu wykªadów

Analiza matematyczna Algebra
i

.

Cel zaj¦¢ i wskazówki metodyczne
Celem zaj¦¢ jest przedstawienie podstawowych metod i algorytmów rozwi¡zywania typowych zada« obliczeniowych.

Program wykªadu
1.

Analiza bª¦dów
Rozwi¡zywanie równa« nieliniowych
.

Arytmetyka numeryczna.

Uwarunkowanie zadania.

Algorytmy numerycznie poprawne.
2.

.

Ogólna teoria metod iteracyj-

nych. Metody: bisekcji, Newtona i siecznych. Równania algebraiczne
 metoda Laguerre'a, obni»anie stopnia równania, metoda Bairstowa.
3.

Interpolacja

.

Wzór interpolacyjny Lagrange'a.

polacyjnego.

Wzór interpolacyjny Newtona.

Reszta wzoru inter-

Interpolacja Hermite'a.

Interpolacja za pomoc¡ funkcji sklejanych III stopnia.
4.

Aproksymacja

.

Aproksymacja ±redniokwadratowa za pomoc¡ wielo-

mianów  wielomiany ortogonalne, twierdzenie o
optymalnym.

n-tym

wielomianie

Aproksymacja jednostajna  twierdzenie o alternansie,

informacja o algorytmie Remeza konstrukcji wielomianu optymalnego,
wielomiany prawieoptymalne.
5.

Kwadratury

. Kwadratura liniowa. Reszta i rz¡d kwadratury. Zbie»no±¢

ci¡gu kwadratur. Kwadratury interpolacyjne. Kwadratury NewtonaCotesa.

Wzory zªo»one:

trapezów i Simpsona.

Metoda Romberga.

Kwadratury Gaussa.
6.

Rozwi¡zywanie ukªadów równa« liniowych

.

Uwarunkowanie zadania.

Rozkªad macierzy kwadratowej na iloczyn macierzy trójk¡tnych. Metoda eliminacji Gaussa. Numeryczna poprawno±¢ eliminacji Gaussa z
wyborem elementów gªównych. Iteracyjne metody rozwi¡zywania ukªadów równa« liniowych.
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Literatura
[1] A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, PWN, 1987.
[2] M. Dryja, J. i M. Jankowscy, Przegl¡d metod i algorytmów

numerycz-

nych, cz. 1 i 2, WNT, 1988.

[3]
[4]

D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, 2005.
J. Stoer, R. Bulirsch, Wst¦p do analizy numerycznej, PWN, 1987.

Opracowaª Stanisªaw Lewanowicz
3.11 Analiza numeryczna (M) [2811-DOAN]
Wymagane przygotowanie studentów
Wiedza z zakresu wykªadów

Analiza matematyczna Algebra
i

.

Cel zaj¦¢ i wskazówki metodyczne
Celem zaj¦¢ jest wprowadzenie studentów w dziedzin¦ metod najcz¦±ciej
przydatnych w obliczeniach naukowych, z uwzgl¦dnieniem zarówno matematycznych podstaw tych metod, jak i ich aspektów algorytmicznych.

Program wykªadu

Analiza numeryczna (L)

Program jest pogª¦bion¡ i bogatsz¡ w realizacji wersj¡ programu wykªadu
.

Literatura podstawowa

(L)

Pozycje [1][4] z wykazu literatury zalecanej do wykªadu
.

Analiza numeryczna

Literatura uzupeªniaj¡ca
[5] W. Gautschi, Numerical Analysis. An Introduction, Birkhäuser, 1997.
[6] G. Hämmerlin, K.-H. Homan, Numerical Mathematics, Springer-Verlag,
1991.

[7]

A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics, SpringerVerlag, 2000.

Opracowaª Stanisªaw Lewanowicz
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3.12 Algorytmy i struktury danych (L) [2811-DOASDL]
Wymagane przygotowanie studentów

gramowanie Matematyka dyskretna
C/C++

Zakªada si¦, »e sªuchacze wykªadu posiadaj¡ wiedz¦ z przedmiotów
i

Pro-

oraz umiej¡ programowa¢ w j¦zyku

.

Cel zaj¦¢ i wskazówki metodyczne
Celem wykªadu jest zaprezentowanie studentom wielu ró»norodnych zada«
obliczeniowych oraz skutecznych i efektywnych metod ich rozwi¡zywania.
Na wykªadzie omawiane s¡ podstawowe techniki konstruowania algorytmów
i analizy ich zªo»ono±ci obliczeniowej, a dla wybranych problemów przedstawione s¡ ich dolne granice zªo»ono±ciowe. Szczególny nacisk jest poªo»ony na
sposób, w jaki dane s¡ przechowywane w pami¦ci komputera, gdy» od organizacji danych bardzo cz¦sto zale»y czas dziaªania programu rozwi¡zuj¡cego
okre±lone zadanie.
Zakªada si¦, »e po zako«czeniu wykªadu studenci b¦d¡ potrali przeanalizowa¢ zadany problem, wybra¢ odpowiedni¡ technik¦ jego rozwi¡zania, b¦d¡
umieli zaprogramowa¢ wybrany lub wymy±lony algorytm wykorzystuj¡c najbardziej odpowiedni¡ struktur¦ danych dla danego zadania oraz b¦d¡ potrali
oszacowa¢ jego czas dziaªania i zapotrzebowanie na pami¦¢. W porównaniu
z przedmiotem o tej samej nazwie wykªadanym na studiach magisterskich,
wi¦kszy nacisk jest poªo»ony na praktyczne wykorzystanie omawianych algorytmów i struktur danych do rozwi¡zywania zadanych problemów, natomiast kwestia analizy kosztu, a w szczególno±ci dolnych granic, traktowana
jest bardziej faktogracznie.

Program wykªadu
1. Zªo»ono±¢ obliczeniowa i jej szacowanie; pesymistyczna i oczekiwana
zªo»ono±¢ algorytmu; szacowanie zªo»ono±ci problemu; przykªady analizy kosztów. (3 godziny)
2. Sortowanie: elementarne metody, sortowanie Shella. Model drzew decyzyjnych i dolne ograniczenie na problem sortowania. Sortowanie w
czasie liniowym: countingsort, radixsort, bucketsort. (3 godziny)
3. Scalanie i sortowanie przez scalanie mergesort. Sortowanie zewn¦trzne.
(3 godziny)
4. Podziaª i sortowanie szybkie quicksort. Problem wyboru: algorytmy
Hoare'a i magicznych pi¡tek. (3 godziny)
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5. Analiza kosztu zamortyzowanego. Tablice dynamiczne. (3 godziny)
6. Haszowanie:

rozwi¡zywanie kolizji metod¡ ªa«cuchow¡ i za pomoc¡

adresowania otwartego. (3 godziny)
7. Sªowniki: drzewa BST, losowe BST, drzewa SPLAY, drzewa zrównowa»one AVL i 2-3-4-drzewa, drzewa pozycyjne RST i TRIE. Sªowniki
zewn¦trzne: B-drzewa. (3 godzin)
8. Kolejki priorytetowe: kopiec, kopiec minimaksowy.

Zª¡czalne kolejki

priorytetowe: kopce dwumianowe, drzewa lewicowe. (3 godziny)
9. Zbiory rozª¡czne: reprezentacja listowa i drzewiasta. (3 godziny)
10. Projektowanie algorytmów metod¡ dziel i zwyci¦»aj. Przykªady: mno»enie dªugich liczb, mno»enie macierzy metod¡ Strassena. Uniwersalne
twierdzenie o rekurencji. (3 godziny)
11. Projektowanie algorytmów za pomoc¡ programowania dynamicznego.
Przykªady: najdªu»szy wspólny podci¡g, optymalne mno»enie macierzy. Rekurencja ze spami¦tywaniem. (3 godziny)
12. Projektowanie algorytmów przy pomocy strategii zachªannej.

Przy-

kªady: wydawanie reszty, kody Humana, ci¡gªy problem plecakowy,
problem wyboru zaj¦¢. (3 godziny)
13. Algorytmy wielomianowe, pseudowielomianowe i ponadwielomianowe.
Wielomianowe redukcje.

Problemy optymalizacyjne i odpowiadaj¡ce

im problemy decyzyjne. Algorytmy niedeterministyczne i werykacja
w czasie wielomianowym.

Klasy problemów P i NP. Problemy NP-

zupeªne: CIRCUIT-SAT, SAT, 3-CNF. (3 godziny)
14. Algorytmy aproksymacyjne: problem pokrycia wierzchoªkowego i problem pokrycia zbioru.

Algorytmy zrandomizowane:

test pierwszo±ci

liczby. Algorytmy z nawrotami: kolorowanie grafu. Metoda podziaªu i
ogranicze«: problem komiwoja»era. (6 godzin)

Literatura podstawowa
[1] L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter:
WNT, Warszawa 1996.

algorytmów

Algorytmy i struktury danych
Wprowadzenie do

[2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein:
. WNT, Warszawa 2004.
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.

Literatura uzupeªniaj¡ca

Projektowanie i analiza algorytmów
Analiza algorytmów i struktur danych
Algorithmics  theory & practice
Algorithm design
Sztuka programowania (tom 1, 2, 3)
The Design and analysis of algorithms
Podstawy algorytmów z przykªadami w
C++
Algorytmy w C++
opracowaª Paweª Rzechonek

[3] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman:

. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

[4] L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter:
. WNT, Warszawa 1989.

[5] G. Brassard, P. Bratley:

.

Prentice

Hall, 1993.

[6] J. Kleinberg, E. Tardos:

. AddisonWesley, 2005.

[7] D. E. Knuth:

.

WNT, Warszawa

2001.

[8] D. C. Kozen:

. SpringerVerlag,

1992.

[9] R. Neapolitan, K. Naimipour:

. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.

[10] R. Sedgewick:

. Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.

3.13 Algorytmy i struktury danych (M) [2811-DOASD]
Wymagane przygotowanie studentów
Wiedza z zakresu wykªadów

Programowanie

oraz

Matematyka dyskretna.

Program wykªadu
1. Przegl¡d metod projektowania efektywnych algorytmów: dziel i zwyci¦»aj, programowanie dynamiczne, metoda zachªanna. (4 godz.)
2. Zªo»ono±¢ obliczeniowa algorytmu (pesymistyczna, oczekiwana, zamortyzowana). Przykªady analizy kosztu. (2 godz.)
3. Dolne granice:

modele i metody.

Drzewa decyzyjne, liniowe drzewa

decyzyjne, gry z adwersarzem, redukcje. (2 godz.)
4. Sortowanie: Heapsort, Mergesort i Quicksort. Sortowanie w czasie liniowym: Countsort, Radixsort, Bucketsort. (6 godz.)
5. Selekcja: algorytmy Hoare'a i magicznych pi¡tek. (2 godz.)
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6. Kolejki priorytetowe: kopce binarne, dwumianowe i Fibonacciego. Zastosowania w problemie najkrótszych ±cie»ek i minimalnego drzewa rozpinaj¡cego. (4 godz.)
7. Scalanie. Drzewa turniejowe. Sortowanie zewn¦trzne. (2 godz.)
8. Sªowniki. Drzewa BST, zrównowa»one drzewa BST (AVL, 2-3-4-drzewa,
drzewa czerwono-czarne). Optymalne drzewa wyszukiwa« binarnych.
Drzewa samoorganizuj¡ce si¦. Haszowanie. Sªowniki statyczne. (8 godz.)
9. Wyszukiwanie zewn¦trzne  B-drzewa. (2 godz.)
10. Problem sumowania zbiorów rozª¡cznych i jego zastosowania. (4 godz.)
11. Algorytmy grafowe: DFS i jego zastosowania, przepªywy w sieciach,
skojarzenia. (4 godz.)
12. Algorytmy tekstowe: Wyszukiwanie wzorca (algorytm Karpa-Rabina,
Algorytm Knutha-Morrisa-Pratta). Drzewa suksowe (4 godz.)
13. Geometria obliczeniowa. Lokalizacja punktu. Otoczka wypukªa. Technika zamiatania. (4 godz.)
14. Algorytmy algebraiczne i teorioliczbowe. FFT. Szybkie mno»enie liczb
i wielomianów. (4 godz.)
15. NP-zupeªno±¢. Algorytmy aproksymacyjne dla problemów obliczeniowo
trudnych. Heurystyki dla problemów trudnych (algorytmy genetyczne,
simulated annealing). (4 godz.)
16. Modele oblicze« równolegªych: PRAM, tablica procesorów, hiperkostka.
Algorytmy równolegªe. Klasa NC i problemy P-zupeªne. (2 godz.)
17. Specjalne modele oblicze«: sieci komparatorów, obwody logiczne. (2 godz.)
18. Algorytmy randomizacyjne.Przykªady zastosowa« randomizacji w geometrii obliczeniowej, algorytmach grafowych, algorytmach równolegªych,
konstrukcji struktur danych. (2 godz.)
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3.14 J¦zyki formalne i zªo»ono±¢ obliczeniowa [2811-DOJFZO]
Wymagane przygotowanie studentów

kretna

Wiedza z zakresu wykªadów
.

Logika dla informatyków Matematyka dysi
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Program wykªadu
A1. Deterministyczny automat sko«czony. J¦zyki regularne. Lemat o pompowaniu. Twierdzenie o indeksie.
A2. Niedeterminizm. Niedeterministyczny automat sko«czony. Determinizacja automatu.
A3. Wyra»enia regularne. Równowa»no±¢ automatów sko«czonych i wyra»e« regularnych. Aspekty algorytmiczne: rozstrzyganie równowa»no±ci
wyra»e« regularnych jest mo»liwe ale zagadkowo czasochªonne.
A4. Uwagi o automatach na obiektach innych ni» sªowa sko«czone: automaty na drzewach sko«czonych i na sªowach niesko«czonych.
A5. Gramatyki bezkontekstowe. Przykªady.
A6. Posta¢ Chomsky'ego i lemat o pompowaniu dla j¦zyków bezkontekstowych.
A7. Automaty ze stosem.

Posta¢ Greibach gramatyk bezkontekstowych.

Równowa»no±¢ gramatyk i automatów ze stosem.
A8. Wªasno±ci zamkni¦to±ci klasy j¦zyków bezkontekstowych.

Niemo»li-

wo±¢ determinizacji.
R1. Zbiory rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne. Funkcje rekurencyjne
 cz¦±ciowe i caªkowite. Numeracja funkcji rekurencyjnych. Nierozstrzygalno±¢ problemu stopu.
R2. Poj¦cie redukcji. Twierdzenie Rice'a. Uwagi o implikacjach tw. Rice'a
dla mo»liwo±ci automatycznej werykacji programów.
R3. Maszyna Turinga. Teza Churcha.
R4. Nierozstrzygalno±¢ problemu sªów dla semiprocesów Thuego.
R5. Nierozstrzygalno±¢ problemu sªów dla procesów Thuego (problemu sªów
w póªgrupie).
R6. Nierozstrzygalno±¢ problemu odpowiednio±ci Posta, i przykªady nierozstrzygalnych problemów dotycz¡cych gramatyk.
R7. Nierozstrzygalno±¢ teorii pierwszego rz¦du liczb naturalnych z dodawaniem i mno»eniem (ewentualnie: z dodawaniem, mno»eniem i pot¦gowaniem). Uwagi o niemo»liwo±ci zaksjomatyzowania arytmetyki.

33

R8. Nierozstrzygalno±¢ rachunku predykatów pierwszego rz¦du.
C1. Klasa PTIME i PSPACE. Redukcje wielomianowe. Wielomianowa równowa»no±¢ 3SAT i 3COL.
C2. Niedeterminizm i klasa NP. Przykªady.

Przykªady j¦zyków z klasy

co-NP, oraz z przeci¦cia NP i co-NP. Charakteryzacja NP jako klasy
j¦zyków b¦d¡cych projekcjami j¦zyków z P.
C3. NP zupeªno±¢.

Twierdzenie Cook'a.

Wi¦cej przykªadów problemów

NP-zupeªnych. Uwagi o SAT-solverach.
C4. PSPACE. Tw. Savitcha.
C5. Problemy PSPACE-zupeªne:

QBF i totalno±¢ wyra»e« regularnych.

Wyja±nienie zagadki z wykªadu A3.
C6. Funkcje jednostronne.

Uwagi o teoriozªo»ono±ciowych zaªo»eniach

kryptograi z kluczem publicznym.
C7. Sªaba wersja twierdzenia o hierarchii czasowej: ró»no±¢ EXPTIME i
PTIME. Uwagi o sposobach uogólnienia tej sªabej wersji.
C8. Problemy wymagaj¡ce dowodliwie czasu wykªadniczego. Pebble games.
Totalno±¢ wyra»e« regularnych
C9. Inne ni» PTIME formalizacje intuicji ªatwej obliczalno±ci.

Uwagi o

klasie FPT. Zrandomizowane algorytmy testowania pierwszo±ci. Uwagi
o komputerach kwantowych.
C10. Przykªad problemu rozstrzygalnego ale nieelementarnego:

totalno±¢

wyra»e« regularnych z dopeªnieniem.

Literatura podstawowa
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3.15 Przedmioty obowi¡zkowe in»ynierskie (O.In».)
Wymienione w tym rozdziale przedmioty s¡ obowi¡zkowe dla studiów in»ynierskich.

3.15.1 Fizyka dla informatyków [2811-DOFI]

Tre±ci ksztaªcenia:

Elementy mechaniki klasycznej. Grawitacja. Elementy

elektryczno±ci, optyki i akustyki.

Umiej¦tno±ci:

Wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

Podstawy oblicze« kwantowych.
Analizowania i wyja±niania obserwowanych zjawisk; two-

rzenia i werykacji modeli ±wiata rzeczywistego oraz posªugiwania si¦ nimi
w celu predykcji zdarze« i stanów.

3.15.2 Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa [2811DOPEEM]

Tre±ci ksztaªcenia:

Podstawy elektrotechniki, miernictwa i elektroniki.

przemienny, prawa Ohma i Kirchoa.

Pr¡d staªy i pr¡d

Charakterystyka tranzystora, rezo-

nans magnetyczny, wykorzystanie oscyloskopu, bramki i ukªady kombinacyjne, multiplekser i demultiplekser, ltry typu RC i RLC, wobulator i cha-

Umiej¦tno±ci:

rakterystyki cz¦stotliwo±ciowe ukªadów elektronicznych.
rozumienia powi¡za« informatyki z innymi obszarami nauk

technicznych; przenoszenia dobrych praktyk wypracowanych w tych obszarach na grunt informatyki.

3.16 Przedmioty gwarantowane (I.1)
Wymienione w tym rozdziale przedmioty zawieraj¡ w swoim programie wy-

dla studiów licencjackich

mienione tre±ci pokrywaj¡ce, obok przedmiotów obowi¡zkowych, obowi¡zkowe tre±ci kierunkowe ze standardów

.

3.16.1 Wst¦p do informatyki [2811-DP6WI]

Tre±ci ksztaªcenia:
styczne.

Poj¦cie algorytmu.

Podstawowe konstrukcje programi-

Implementacje algorytmów w j¦zykach programowania.

wowe struktury danych.

Umiej¦tno±ci:

Podsta-

Rekurencja i jej implementacja w j¦zykach wyso-

kiego poziomu.

pisanie i uruchamianie prostych programów; specykacja

i implementacja prostych problemów algorytmicznych.
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3.16.2 Architektury systemów komputerowych [2811-DP6ASK]

Tre±ci ksztaªcenia:

Technika cyfrowa i systemy cyfrowe. Maszynowa repre-

zentacja danych i realizacja operacji arytmetycznych.

Organizacja kompu-

tera na poziomie asemblera. Organizacja i architektura systemów pami¦ci.
Interfejsy i komunikacja. Organizacja jednostki centralnej. Wieloprocesoro-

Umiej¦tno±ci:

wo±¢ i architektury alternatywne.
Obliczanie reprezentacji liczb caªkowitych i rzeczywistych

oraz wykonywanie podstawowych operacji na tych reprezentacjach; pisanie
prostych programów na poziomie asemblera.

3.16.3 Bazy danych [2811-DP6BD]

Tre±ci ksztaªcenia:

Systemy baz danych.

Modelowanie danych.

Relacyjne

bazy danych. J¦zyki zapyta« do baz danych. Projektowanie relacyjnych baz

Umiej¦tno±ci:

danych. Przetwarzanie transakcji.
formuªowanie zapyta¢ w SQL; przygotowywanie schematu

relacyjnej bazy danych na podstawie modelu E-R; tworzenie aplikacji z odwoªaniami do baz danych; ocena efektywno±ci strategii wykonania zapytania
do bazy danych.

3.16.4 Systemy operacyjne [2811-DP6SO]

Tre±ci ksztaªcenia:

Przegl¡d systemów operacyjnych. Zasady dziaªania sys-

temów operacyjnych. Procesy i w¡tki. Wspóªbie»no±¢. Szeregowanie zada«.

Umiej¦tno±ci:

Zarz¡dzanie pami¦ci¡.
Rozwi¡zywanie klasycznych problemów synchronizacji, w

tym problemu producent-konsument i czytelnicy pisarze oraz problemu pi¦ciu
lozofów; dobieranie algorytmu szeregowania zada« do specyki aplikacji.

3.16.5 Sieci komputerowe [2811-DP6SK]

Tre±ci ksztaªcenia:

Wprowadzenie do sieci komputerowych.

i sieci komputerowe.

Bezpiecze«stwo w sieciach i kryptograa.

gie udost¦pniania informacji w sieciach komputerowych.

Umiej¦tno±ci:

Komunikacja
Technolo-

Budowa aplikacji

sieciowych.

instalowanie prostej sieci z dwoma klientami i pojedyn-

czym serwerem z wykorzystaniem narz¦dzi typu DHCP; korzystanie z kluczy
i pakietów kryptogracznych PGP.
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3.16.6 In»ynieria oprogramowania [2811-DP6IO]

Tre±ci ksztaªcenia:

Projektowanie oprogramowania. Korzystanie z API. Na-

rz¦dzia i ±rodowiska wytwarzania oprogramowania.

Procesy wytwarzania

oprogramowania. Wymagania i specyka. Walidacja i testowanie oprogramowania. Ewolucja oprogramowania. Zarz¡dzanie przedsi¦wzi¦ciem progra-

Umiej¦tno±ci:

mistycznym.

posªugiwanie si¦ wzorcami projektowymi; projektowanie

oprogramowania zgodnie z metodyk¡ strukturaln¡ lub obiektow¡; dokonywanie przegl¡du projektu oprogramowania; wybór narz¦dzi wspomagaj¡cych
budow¦ oprogramowania; dobór modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyki przedsi¦wzi¦cia; specykowanie wymaga« dotycz¡cych oprogramowania i przeprowadzania ich przegl¡du; tworzenia oceny i realizacji
planu testowania; uczestniczenia w inspekcji kodu; zarz¡dzania konguracj¡
oprogramowania; opracowywania planu przedsi¦wzi¦cia dotycz¡cego budowy
oprogramowania.

3.17 Przedmioty gwarantowane in»ynierskie (I.in»)
Wymienione w tym rozdziale przedmioty zawieraj¡ w swoim programie wy-

dla studiów in»ynierskich

mienione tre±ci pokrywaj¡ce obowi¡zkowe tre±ci kierunkowe ze standardów
.

3.17.1 Sztuczna inteligencja [2811-DP6SI]

Tre±ci ksztaªcenia:
Umiej¦tno±ci:

Podstawowe zagadnienia sztucznej inteligencji. Przeszu-

kiwanie z ograniczeniami. Reprezentacja wiedzy i wnioskowanie.
opisywania przestrzeni problemu wyra»onego w j¦zyku na-

turalnym w terminach stanów, operatorów, stanu pocz¡tkowego i docelowego; dobierania algorytmu przeszukiwania heurystycznego do specyki problemu; implementacji przeszukiwania typu mini-max; rozwi¡zywania problemów przeszukiwania z ograniczeniami za pomoc¡ algorytmu z nawrotami.

3.17.2 Podstawy graki komputerowej [2811-DP6PGK]

Tre±ci ksztaªcenia:
Umiej¦tno±ci:

Podstawowe techniki w grace komputerowej. Systemy

graki.

tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego

API gracznego (Application Programming Interface); realizacji podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, translacja) za pomoc¡ mechanizmów
standardowego API gracznego; implementacji prostych procedur dokonuj¡cych transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych;
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3.17.3 Komunikacja czªowiek-komputer [2811-DP9HCI]

Tre±ci ksztaªcenia:
Umiej¦tno±ci:

Podstawy komunikacji czªowiek-komputer.

Budowanie

prostych interfejsów gracznych.
tworzenia i przeprowadzenia testu u»yteczno±ci dotycz¡-

cego istniej¡cej aplikacji; wykorzystania narz¦dzi wspomagaj¡cych tworzenie
gracznych interfejsów u»ytkownika do realizacji aplikacji wyposa»onej w taki
interfejs.

3.17.4 Systemy wbudowane [2811-DP1SW]

Tre±ci ksztaªcenia:

Mikrokontrolery. Programy wbudowane. Systemy opera-

cyjne czasu rzeczywistego. Przetwarzanie danych a zu»ycie energii. Projek-

Umiej¦tno±ci:

towanie systemów niezawodnych. Metodyki projektowania.
programowania prostych systemów wbudowanych; podno-

szenia niezawodno±ci systemu wbudowanego; rozumienia roli dokumentacji.

38

