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Seminarium z baz danych  
 
 
Celem zajęć jest prezentacja zagadnień związanych z bazami danych oraz elementów 

realizowanych projektów.    

 
Plan zajęć: 
 
1) Przedstawienie tematyki seminariów oraz harmonogramu zajęć.  
 
2) Omówienie dobrych zasad przygotowania i wygłaszania prezentacji technicznych. 
 
3) Prezentacje studentów dotyczące tematów z zakresu baz danych  
    (możliwy wybór tematu z listy tematów przykładowych lub zaproponowanie własnego tematu). 
 
4) Prezentacje studentów dotyczące realizowanych projektów.  
 
 
Harmonogram spotkań: 
 
1. Zajęcia organizacyjne. Wybór tematów seminariów.  

 
2. Prezentacje dotyczące wybranych zagadnień z dziedziny baz danych (6 osób). 

 
3. Prezentacje dotyczące wybranych zagadnień z dziedziny baz danych (6 osób). 
 
4. Prezentacje dotyczące wybranych zagadnień z dziedziny baz danych (6 osób). 
 
5. Prezentacje dotyczące projektów (6 osób). 

 
6. Prezentacje dotyczące projektów (6 osób). 

 
7. Prezentacje dotyczące projektów (6 osób). 
 
8. Termin dodatkowy, wystawianie ocen.  
 
 
Prezentację należy wysłać na adres mailowy prowadzącego:     robert.wojcik@pwr.edu.pl.  
 
 
Prezentacja powinna zawierać: 
 
- tytuł, 
- plan prezentacji (agenda), 
- wprowadzenie, 
- część główną, 
- zakończenie. 
 
 
 
 



 
W przypadku wystąpień dotyczących projektów prezentacja powinna zawierać: 
 
1. Stronę tytułową.  
2. Plan prezentacji.   
3. Cel i zakres projektu. 
4. Opis działania i schemat logiczny systemu (główne elementy składowe systemu i ich powiązanie). 

Grupy użytkowników. Wymagania funkcjonalne (funkcje systemu, np. diagram przypadków użycia 
UML, scenariusze użycia) i niefunkcjonalne (technologie i narzędzia, parametry wydajnościowe 
systemu, bezpieczeństwo, i inne). 

5. Założenia przyjęte podczas realizacji, np. rodzaj aplikacji użytkownika (interfejs SQL, desktopowa, 
internetowa), rodzaj bazy danych (relacyjna, obiektowa, relacyjno-obiektowa, i inne), wykorzystywane 
mechanizmy sterowania przepływem i przetwarzania danych (zapytania, transakcje, wyzwalacze, 
procedury, migawki, perspektywy, synonimy).  

6. Wykorzystywane środowiska, serwery baz danych, metody, narzędzia, technologie projektowania oraz 
implementacji systemu (np. wzorce projektowe, stosowane narzędzia wspomagające projektowanie).  

7. Projekt bazy danych. Schematy relacji (struktura encji); model konceptualny (diagram ERD), logiczny 
(CDM) i fizyczny bazy danych (PDM). Normalizację schematów relacji.  

8. Mechanizmy komunikacji, przetwarzania i sterowania przepływem danych (zapytania, perspektywy, 
migawki, procedury, wyzwalacze, transakcje, indeksowanie, pliki parametrów, procesy bazodanowe), a 
także wykorzystywane protokoły komunikacyjne. 

9. Projekt prostej aplikacji (interfejsu) użytkownika. Architektura systemu i schemat komunikacji z bazą 
danych. Mechanizmy przetwarzania danych, dostępu do bazy danych (przetwarzanie transakcyjne, 
perspektywy, migawki, zapytania SQL, funkcje API, mapowanie relacyjno-obiektowe, warstwa 
pośrednicząca, serwery aplikacji, serwery WWW) oraz wykorzystane mechanizmy bezpieczeństwa (np. 
sposób uwierzytelniania, uprawnienia grup użytkowników - role, szyfrowanie danych w bazie danych, 
szyfrowanie połączeń sieciowych).  

10. Implementacja bazy danych. Implementacja wybranych elementów aplikacji użytkownika (interfejsu).   
11. Sposób instalowania, uruchamiania i testowania aplikacji (testy funkcjonalne w oparciu o wybrane 

narzędzia, np. Selenium, WebInject, i inne). Konfigurowanie środowiska testowego (np. maszyny 
wirtualne, sieć komputerowa) i/lub produkcyjnego.   

12. Ocenę wydajności i optymalizację działania systemu (czasy przetwarzania zapytań, stopień obciążenia 
systemu, mechanizmy zwiększające wydajność i dostępność systemu, np. WCAT, Webinject).  

13. Podsumowanie – przedstawienie głównych osiągnięć pracy, właściwości opracowanych rozwiązań i 
zastosowanych technologii, wnioski końcowe.  

14. Literatura: wykorzystane pozycje bibliograficzne, źródła internetowe.  
 
 

Przykładowe tematy seminariów 
 
1. Przegląd systemów zarządzania baz danych (systemy, aktualne wersje, cechy i wymagania). 

2. Temporalne bazy danych. 

3. Przestrzenne bazy danych. 

4. Geograficzne bazy danych. 

6. Metody modelowania baz danych. 

7. Normalizacja baz danych. 

8. Optymalizacja baz danych. 

9. Obiektowe bazy danych. 

10. Bazy danych typu NoSQL. 

11. Kolumnowe bazy danych (CODB). 

12. Rozproszone bazy danych. 

13. Strumieniowe bazy danych. 

14. Hurtownie danych. 



15. Charakterystyka, własności i zastosowania języków zapytań (SQL, OQL, XQuery i inne). 

16. Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) 

17. Bazy danych rezydujące w pamięci operacyjnej komputera. 

18. Synchronizacja baz danych. 

19. Bezpieczeństwo baz danych. 

20. Metody ochrony integralności baz danych. 

21. Konserwacja baz danych. 

22. Wydajność baz danych. 

23. Ataki typu iniekcja kodu SQL. 

24. Systemy zarządzania treścią (CMS). 

25. Dane semantyczne – rozwiązania bazodanowe.  
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