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1.1. Cele i treści programowe przedmiotu 

 
 
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI  

KARTA PRZEDMIOTU 

Nazwa w języku polskim:    

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych  

 

Nazwa w języku angielskim:   

Distributed and Object Database Systems 

 

Kierunek studiów:    Informatyka 

 

Specjalność:     Inżynieria systemów informatycznych 

 

Stopień studiów i forma:   II stopień, stacjonarna  

 

Rodzaj przedmiotu:    obowiązkowy 

 

Kod przedmiotu:    INEU205 

 

Grupa kursów:              TAK 
 

 

 

 Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Liczba godzin zajęć 

zorganizowanych  

w Uczelni (ZZU) 

30   30  

Liczba godzin 

całkowitego 

nakładu pracy 

studenta (CNPS) 

120   60  

Forma zaliczenia Egzamin   
Zaliczenie 

na ocenę 
 

Dla grupy kursów 

zaznaczyć kurs 

końcowy (X) 

X     

Liczba punktów 

ECTS 
6     

Liczba punktów 

odpowiadająca 

zajęciom o 

charakterze 

praktycznym (P) 

-   2  
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Liczba punktów 

ECTS 

odpowiadająca 

zajęciom 

wymagającym 

bezpośredniego 

kontaktu  (BK) 

2   2  

 

 

 

 

1.2. Opis zadania projektowego  
 

 

Strona WWW 

 

Google:  Wójcik Robert 

 

Opisy projektów wysłać w wersji pdf lub doc na maila  

prowadzącego zajęcia. 

Opis zadania projektowego RiOSBD 

Przykładowy opis (wzór) założeń wstępnych zadania projektowego 

RiOSBD 

Strona tytułowa opisu zadania projektowego RiOSBD 

Przykładowy spis treści opisu zadania projektowego RiOSBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://robert.wojcik.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/dzienne/rsbd/zadanie_proj_2021.pdf
http://robert.wojcik.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/dzienne/rsbd/wopis_zadania.pdf
http://robert.wojcik.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/dzienne/rsbd/wopis_zadania.pdf
http://robert.wojcik.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/dzienne/rsbd/strona_opisu.doc
http://robert.wojcik.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/dzienne/rsbd/pspis1.pdf
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1.3. Przykładowy opis założeń wstępnych do projektu 
 
 

Wrocław, 8-10-2020 r. 

Artur Adamski 

Grupa 5ZB 

 

Opis zadania projektowego 
 

1. Temat i cel projektu  

 
Temat: „Rozproszony system bazodanowy przeznaczony do obsługi 

wypożyczalni książek”. 
 

Cel projektu: projekt oraz implementacja aplikacji umożliwiającej dostęp do 
rozproszonej bazy danych wypożyczalni książek. 

 

2. Opis działania i funkcje systemu 

  
System posiada dwa lub trzy serwery, na których są już zainstalowane 

bazy danych wypożyczalni książek (tabele opisujące dane o książkach, np. 
tytuł, autor, wydawnictwo i inne). Dla baz danych o znanej strukturze należy 
zrealizować dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej (klienta), 
za pomocą odpowiedniej aplikacji umieszczonej na serwerze WWW [5], a 
także mechanizm replikacji części danych pomiędzy węzłami bazy danych 
[6]. Możliwy jest dostęp do serwera baz danych znajdującego się w 
dowolnym oddziale biblioteki i wykonanie określonych operacji na bazie 
danych (np. rezerwacja książek, wyszukiwanie, wypożyczanie). Zmiany 
dokonane w jednym oddziale uwzględniane są w innych oddziałach poprzez 
mechanizm replikacji na poziomie serwerów bazodanowych.     
 

3. Założenia architektoniczne przyjęte podczas realizacji systemu 

  
W projekcie będzie zrealizowany 3-warstwowy model komunikacji 

klient/serwer [1], [6] w postaci tzw. „cienkiego klienta”. W modelu tym 
przetwarzanie danych (funkcje biznesowe) jest realizowane po stronie 
serwera internetowego, zarządzanie danymi - po stronie serwerów baz 
danych, natomiast po stronie klienta jest realizowana jedynie prezentacja 
danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dostęp do aplikacji 
realizującej funkcje biznesowe następuje poprzez serwer WWW. W projekcie 
wykorzystywane będą jednorodne bazy danych (tj. wszystkie bazy danych 
będą tego samego typu). Komunikacja z rozproszoną bazą danych odbywa 
się z wykorzystaniem funkcji aplikacji, które kierują zapytania bezpośrednio 
do wybranego serwera bazodanowego, np. z uwzględnieniem sterowania 
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obciążeniem (load balancing, proxy) [1]. W warstwie rozproszonej bazy 
danych zrealizowany zostanie mechanizm umożliwiający replikację 
wybranych informacji pomiędzy węzłami.  
 

4. Wykorzystywane narzędzia, technologie projektowania oraz 

implementacji systemu 
  

Dostęp do baz danych będzie możliwy za pośrednictwem odpowiednich 
serwerów zarządzających bazami danych MySQL [5]. Interfejs użytkownika 
zostanie zrealizowany w postaci aplikacji obiektowej w języku PHP (np. 
wersja PHP 5) [2], [3] uruchamianej na serwerze WWW, będącym 
równocześnie serwerem aplikacji PHP [4], [5]. Do specyfikacji funkcji 
systemu wykorzystany zostanie zunifikowany język modelowania UML.  
 

5. Struktura systemu i schemat komunikacji  

 
Literatura 
 

[1] Coulouris G., Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie, WNT, 
Warszawa, 1998. 
[2] Meloni J. C., PHP-programowanie, RM, Warszawa, 2001. 
[3] Schwendiman B., PHP4. Kompedium programisty, Helion, Gliwice, 2002. 
[4] Schlossnagle G., PHP. Zaawansowane programowanie. Vademecum 
profesjonalisty, Helion, Gliwice, 2004. 
[5] Thomson L., Welling L., PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Helion, 
Gliwice, 2001.  
[6] http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Zaawansowane_systemy 
_baz_danych, 14-10-2014.  
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1.4. Strona tytułowa opisu projektu 
 
 
 

1.5. Przykładowy spis treści opisu projektu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


