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Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej oraz praktycznej z zagadnieniami związanymi z aplikacjami korporacyjnymi wiążącymi się bezpośrednio z modelowaniem biznesowym. Dzięki temu
studenci poznają sposób nie tylko korzystania z gotowych aplikacji tego typu ale również zdobędą umiejętności
przydatne w wytwarzaniu tego typu systemów. Zostaną również zaznajomieni z wieloma podejściami stoso-

Kod archiwizacji: 90E6A519

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
wanymi w wytwarzaniu oprogramowania a mieszczącymi się w standardach OMG takimi jak MDA, BPMN2,
PRR, SBVR oraz z profilem UML wykorzystywanym w modelowaniu biznesowym.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Studenci powinni mieć podstawową wiedzę związaną z notacją UML i z możliwościami jego rozszerzania opartymi
o koncepcję profili. Powinni również dysponować podstawową wiedzą związaną ze specyfiką serwisów i aplikacji
webowych. Niezbędna jest również znajomość pojęć związanych z inżynierią oprogramowania oraz umiejętność
samodzielnego projektowania systemów softwerowych.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zrozumienie istoty i znaczenia modelowania biznesowego. Poznanie pełnego modelowania biznesowego dostępnego w RUP jako UML Business Modeling Profile. Poznanie standardu OMG BPMN2 oraz
standardów powiązanych, w tym SBVR, PRR, BPDM oraz perspektyw integracji z MDA.
EK2 Wiedza Zagadnienia analizy biznesowej, w tym data mining i OLAP.
EK3 Umiejętności Umiejętność modelowania procesów biznesowych w standardzie BPMN2.
EK4 Umiejętności Stosowanie reguł biznesowych.
EK5 Kompetencje społeczne Praca w zespole, zrozumienie znaczenia optymalizacji procesów biznesowych i współpracy pomiędzy osobami o zróżnicowanych specjalnościach.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wybrane zagadnienia praktyczne związane z wdrażaniem lub tworzeniem systemów
informatycznych w przedsiębiorstwach. Rodzaje systemów informatycznych
stosowanych w przedsiębiorstwach. Rola i rodzaje narzędzi analitycznych.

3

W2

Rola standardów OMG w tworzeniu oprogramowania.

3

W3

Znaczenie modelowania procesów biznesowych. Modelowanie procesów
biznesowych w standardzie OMG UML z wykorzystaniem profilu zdefiniowanego
w IBM/Rational RUP notacja, sposób modelowania. Praktyczny sposób
pozyskiwania wymagań biznesowych i modelowania procesów biznesowych
w oparciu o RUP.

8

W4

Wprowadzenie do standardów OMG (Object Management Group) z nurtu
biznesowego. Omówienie koncepcji standardów horyzontalnych i standardów
wertykalnych OMG. Omówienie istoty podstawowych standardów horyzontalnych:
standard BPMN, standard PRR, Standard SBVR.
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Modelowanie procesów biznesowych w standardzie OMG BPMN notacja, sposób
modelowania. Znaczenie modeli procesów biznesowych i sposób wykonywania
modeli biznesowych na silnikach procesów biznesowych. Omówienie różnic między
pojęciami: workflow, ruleflow, model procesu biznesowego. Znaczenie reguł
biznesowych, języki ich specyfikacji, silniki reguł biznesowych i silniki ruleflow.
Omówienie podejscia DDD (Domain-Driven Design) do tworzenia oprogramowania
korporacyjnego. Znaczenie stabilizacji modelu dziedzinowego odwołanie do
standardów wertykalnych OMG jako źródła pozyskiwania stabilnych modeli
dziedzinowych.
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W6

Podstawy standardu OMG MDA. Analiza koncepcji MDA, możliwych scenariuszy
zastosowań, problematyka dopasowania podejścia do zadanego problemu.
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wykorzystanie narzędzia Visual Paradigm do modelowania dziedzinowego w OMG
UML.
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L2

Wykorzystanie narzędzia Visual Paradigm do modelowania procesów biznesowych
w OMG BPMN2.
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L3

Podstawy JBoss Drools Expert - silnik reguł biznesowych. Rozwiązania
alternatywne.

4

L4

Podstawy JBoss Drools jBPM - silnik procesów biznesowych. Rozwiązania
alternatywne.

4

L5

Podstawy JBoss Drools Fusion - silnik zdarzeń. Rozwiązania alternatywne.

4

L6

Podstawy JBoss Drools Guvnor - specyfika procesu wytwórczego aplikacji
korporacyjnych.

4

L7

Problemy i ograniczenia istniejących rozwiązań. Znaczenie API systemów
modelowania UML i BPMN dla automatyzacji procesów wytwórczych
oprogramowania korporacyjnego.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Dyskusja
N4 Konsultacje
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N5 Praca w grupach
N6 Prezentacje multimedialne
N7 Wykłady
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

20

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Projekt zespołowy
F3 Ćwiczenie praktyczne
F4 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny
B2 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zrozumienie istoty i roli modelowania biznesowego, w tym jego znaczenia jako
źródła wymagań systemowych. Brak znajomości pojęć RUP dotyczących
modelowania biznesowego. Brak znajomości standardu BPMN2.

Na ocenę 3.5

Zrozumienie istoty i roli modelowania biznesowego, w tym jego znaczenia jako
źródła wymagań systemowych. Brak znajomości pojęć RUP dotyczących
modelowania biznesowego. Ograniczona znajomość standardu BPMN2.

Na ocenę 4.0

Zrozumienie istoty i roli modelowania biznesowego, w tym jego znaczenia jako
źródła wymagań systemowych. Znajomość pojęć RUP dotyczących modelowania
biznesowego. Dobra znajomość standardu BPMN2.

Na ocenę 4.5

Pełne zrozumienie istoty i roli modelowania biznesowego, w tym jego znaczenia
jako źródła wymagań systemowych, bardzo dobra znajomość pojęć RUP
dotyczących modelowania biznesowego, bardzo dobra znajomość standardu
BPMN2 oraz umiejętność powiązania tych zagadnień ze niektórymi problemami
poruszanymi w ramach całego przedmiotu.

Na ocenę 5.0

Pełne zrozumienie istoty i roli modelowania biznesowego, w tym jego znaczenia
jako źródła wymagań systemowych, bardzo dobra znajomość pojęć RUP
dotyczących modelowania biznesowego, bardzo dobra znajomość standardu
BPMN2 oraz umiejętność powiązania tych zagadnień ze wszystkimi problemami
poruszanymi w ramach całego przedmiotu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Znajomość roli oraz specyfiki problemów analizy biznesowej. Zrozumienie istoty
oraz specyfiki i wymagań technicznych związanych z data mining. Brak orientacji
w rodzajach algorytmów data maining. Znajomość różnic między data mining
i OLAP. Słaba znajomość pojęć i koncepcji analizy OLAP.

Na ocenę 3.5

Znajomość roli oraz specyfiki problemów analizy biznesowej. Zrozumienie istoty
oraz specyfiki i wymagań technicznych związanych z data mining. Słaba
orientacja w rodzajach algorytmów data maining. Znajomość różnic między data
mining i OLAP. Dobra znajomość pojęć i koncepcji analizy OLAP.

Na ocenę 4.0

Znajomość roli oraz specyfiki problemów analizy biznesowej. Zrozumienie istoty
oraz specyfiki i wymagań technicznych zwiazanych z data mining. Dobra
orientacja w rodzajach algorytmów data maining. Znajomość różnic między data
mining i OLAP. Dobra znajomość pojęć i koncepcji analizy OLAP.

Na ocenę 4.5

Pełna znajomość roli oraz specyfiki problemów analizy biznesowej. Zrozumienie
istoty oraz specyfiki i wymagań technicznych związanych z data mining. Dobra
orientacja w rodzajach algorytmów data maining. Znajomość algorytmu data
maining. Znajomość różnic między data mining i OLAP. Pełna znajomość pojęć
i koncepcji analizy OLAP. Umiejetnosc powiazania tych zagadnien z niektórymi
problemami poruszanymi w ramach całego przedmiotu.

Na ocenę 5.0

Pełna znajomość roli oraz specyfiki problemów analizy biznesowej. Zrozumienie
istoty oraz specyfiki i wymagań technicznych związanych z data mining. Dobra
orientacja w rodzajach algorytmów data maining. Znajomość algorytmu data
maining. Znajomość różnic między data mining i OLAP. Pełna znajomość pojęć
i koncepcji analizy OLAP. Umiejętność powiązania tych zagadnień ze wszystkimi
problemami poruszanymi w ramach całego przedmiotu.
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Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Znajomość standardu BPMN2 dostępnego w wybranym narzędziu modelowania
procesów biznesowych. Umiejętność modelowania procesów biznesowych
w wybranym narzędziu. Ograniczona umiejętność wykonania modelu procesu
biznesowego na silniku procesów biznesowych. Brak umiejętności testowania
procesu biznesowego. Ograniczona umiejętność skonstruowania modelu BPMN2
dla wybranego przykładu procesu.

Na ocenę 3.5

Znajomość standardu BPMN2 dostępnego w wybranym narzędziu modelowania
procesów biznesowych. Umiejętność modelowania procesów biznesowych
w wybranym narzędziu. Umiejętność wykonania modelu procesu biznesowego na
silniku procesów biznesowych. Ograniczona umiejętność testowania procesu
biznesowego. Umiejętność skonstruowania modelu BPMN2 dla wybranego
przykładu procesu.

Na ocenę 4.0

Znajomość standardu BPMN2 dostępnego w wybranym narzędziu modelowania
procesów biznesowych. Umiejętność modelowania procesów biznesowych
w wybranym narzędziu. Umiejętność wykonania modelu procesu biznesowego na
silniku procesów biznesowych. Umiejętność testowania procesu biznesowego.
Umiejętność skonstruowania modelu BPMN2 dla wybranego przykładu procesu.

Na ocenę 4.5

Znajomość standardu BPMN2 dostępnego w wybranym narzędziu modelowania
procesów biznesowych. Umiejętność modelowania procesów biznesowych
w wybranym narzędziu. Umiejętność wykonania modelu procesu biznesowego na
silniku procesów biznesowych. Umiejętność testowania procesu biznesowego.
Umiejętność skonstruowania modelu BPMN2 dla wybranego przykładu procesu.
Umiejętność powiązania tych zagadnień z niektórymi problemami poruszanymi
w ramach całego przedmiotu.

Na ocenę 5.0

Znajomość standardu BPMN2 dostępnego w wybranym narzędziu modelowania
procesów biznesowych. Umiejętność modelowania procesów biznesowych
w wybranym narzędziu. Umiejętność wykonania modelu procesu biznesowego na
silniku procesów biznesowych. Umiejętność testowania procesu biznesowego.
Umiejętność skonstruowania modelu BPMN2 dla wybranego przykładu procesu.
Umiejętność powiązania tych zagadnień ze wszystkimi problemami poruszanymi
w ramach całego przedmiotu.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Znajomość środowiska wykonawczego i deweloperskiego reguł biznesowych.
Znajomość specyfiki języków reguł biznesowych. Słaba znajomość języka
formalnego reguł biznesowych. Znajomość koncepcji DSL. Ograniczona
umiejętność powiązania reguł biznesowych z procesem biznesowym. Umiejętność
wykonania ruleflow na dedykowanym silniku. Brak umiejętności testowania reguł
biznesowych. Brak umiejętności testowania ruleflow. Słaba umiejętność
rozwiązania wybranego problemu z wykorzystaniem reguł biznesowych. Brak
umiejętności projektowania aplikacji opartych o reguły biznesowe.
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Na ocenę 3.5

Znajomość środowiska wykonawczego i deweloperskiego reguł biznesowych.
Znajomość specyfiki języków reguł biznesowych. Słaba znajomość języka
formalnego reguł biznesowych. Znajomość koncepcji DSL. Umiejętność
powiązania reguł biznesowych z procesem biznesowym. Umiejętność wykonania
ruleflow na dedykowanym silniku. Podstawowa umiejętności testowania reguł
biznesowych. Podstawowa umiejętność testowania ruleflow. Umiejętność
rozwiązania wybranego problemu z wykorzystaniem reguł biznesowych. Słaba
umiejętność projektowania aplikacji opartych o reguły biznesowe.

Na ocenę 4.0

Znajomość środowiska wykonawczego i deweloperskiego reguł biznesowych.
Znajomość specyfiki języków reguł biznesowych. Dobra znajomość języka
formalnego reguł biznesowych. Znajomość koncepcji DSL. Umiejętność
powiązania reguł biznesowych z procesem biznesowym. Umiejętność wykonania
ruleflow na dedykowanym silniku. Umiejętność testowania reguł biznesowych.
Umiejętność testowania ruleflow. Umiejętność rozwiązania wybranego problemu
z wykorzystaniem reguł biznesowych. Umiejętność projektowania aplikacji
opartych o reguły biznesowe.

Na ocenę 4.5

Dobra znajomość środowiska wykonawczego i deweloperskiego reguł biznesowych.
Pełna znajomość specyfiki języków reguł biznesowych. Pełna znajomość języka
formalnego reguł biznesowych. Znajomość koncepcji DSL. Umiejętność
powiązania reguł biznesowych z procesem biznesowym. Umiejętność wykonania
ruleflow na dedykowanym silniku. Umiejętność testowania reguł biznesowych.
Umiejętność testowania ruleflow. Umiejętność rozwiązania wybranego problemu
z wykorzystaniem reguł biznesowych. Umiejętność projektowania aplikacji
opartych o reguły biznesowe. Umiejętność powiązania tych zagadnień
z niektórymi problemami poruszanymi w ramach całego przedmiotu.

Na ocenę 5.0

Dobra znajomość środowiska wykonawczego i deweloperskiego reguł biznesowych.
Pełna znajomość specyfiki języków reguł biznesowych. Pełna znajomość języka
formalnego reguł biznesowych. Znajomość koncepcji DSL. Umiejętność
powiązania reguł biznesowych z procesem biznesowym. Umiejętność wykonania
ruleflow na dedykowanym silniku. Umiejętność testowania reguł biznesowych.
Umiejętność testowania ruleflow. Umiejętność rozwiązania wybranego problemu
z wykorzystaniem reguł biznesowych. Umiejętność projektowania aplikacji
opartych o reguły biznesowe. Umiejętność powiązania tych zagadnień ze
wszystkimi problemami poruszanymi w ramach całego przedmiotu.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Umiejętność pracy w zespole w ograniczonym zakresie przejawiająca się
trudnościami w podjęciu odpowiedzialności za projekt - realizacja bardzo
niewielkiego fragmentu projektu, znajomość projektu tylko w zakresie
samodzielnie podjętych zadań, trudności w zrozumieniu specyfiki procesu
biznesowego.

Na ocenę 3.5

Realizacja niewielkiego fragmentu projektu, znajomość projektu tylko w zakresie
samodzielnie podjętych zadań.

Na ocenę 4.0

Realizacja niewielkiego fragmentu projektu, znajomość projektu w pełnym
zakresie, znajomość zagadnienia będącego przedmiotem projektu tylko
w ograniczonym zakresie.
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Na ocenę 4.5

Realizacja stosownego fragmentu projektu, znajomość projektu w pełnym
zakresie, znajomość zagadnienia będącego przedmiotem projektu w szerszym
zakresie.

Na ocenę 5.0

Realizacja stosownego fragmentu projektu, znajomość projektu w pełnym
zakresie, znajomość zagadnienia będącego przedmiotem projektu w pełnym
zakresie.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

I1_W06,
I1_W09,
I1_W13,
I1_U16,
I1_U20,
I1_U21,
I1_U22,
I1_U23,
I1_U24,
I1_K02, I1_K04

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 L1 L2 L3 L4
L5 L6 L7

N1 N2 N3 N4 N5
N6 N7

P1

EK2

I1_W01,
I1_W04,
I1_W06,
I1_W08,
I1_W09,
I1_W12,
I1_W13

Cel 1

W1

N1 N3 N4 N6 N7

P1

EK3

I1_U02,
I1_U03,
I1_U04,
I1_U06,
I1_U07,
I1_U08,
I1_U15,
I1_U16,
I1_U20,
I1_U21,
I1_U22,
I1_U23, I1_U24

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 L1 L2 L3 L4
L5 L6 L7

N1 N2 N3 N4 N5
N6 N7

P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

I1_W01,
I1_U01,
I1_U02,
I1_U03,
I1_U05,
I1_U07,
I1_U08,
I1_U13,
I1_U14,
I1_U15,
I1_U16,
I1_U21,
I1_U22,
I1_U23, I1_U24

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 L1 L2 L3 L4
L6 L7

N1 N2 N3 N4 N5
N6 N7

P1

EK5

I1_U03,
I1_K02,
I1_K04,
I1_K05, I1_K06

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 L1 L2
L3 L4 L5 L6 L7

N1 N2 N3 N4 N5
N6 N7

P1
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji
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