
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w 

Wilnie są udostępniane  studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w 

Dziekanacie). Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej 

odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez 

pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych 

plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej 

wersji syllabusa danego przedmiotu (z podpisami koordynatora i członków zespołu dydaktycznego) wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka                                               

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III / piąty  

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                 

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3MSK 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Metody modelowania i symulacji komputerowej 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Fakultatywny                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

Język polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr inż. Urszula Citko 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr inż. Urszula Citko 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 godz. 30 godz. (15 
lab.+15 proj.) 

 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 godz. 2 godz.  

 
Założenia i cel przedmiotu 

Poznanie metod modelowania wybranych systemów i ich badania  

z wykorzystaniem symulacji komputerowej.  
Nabycie umiejętności: tworzenia modeli matematycznych (deterministycznych  
i stochastycznych) systemów, opracowanie modelu symulacyjnego w wybranym 

środowisku programistycznym, przeprowadzenia symulacji działania modelu, 
opracowania dokumentacji projektowej. 

 
Wymagania wstępne 

Wiedza i umiejętności z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki, ogólnych praw fizycznych. 

Ogólna znajomość środowiska i języka programowania MATLAB.   

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Pojęcie modelu. Modelowanie a symulacja komputerowa. Etapy modelowania 
systemów (model cybernetyczny, fizyczny, matematyczny i symulacyjny). Proces 

budowy modelu matematycznego. Klasyfikacja modeli matematycznych. Etapy 
tworzenia modelu symulacyjnego. Metody modelowania systemów masowej 

obsługi. Model matematyczny procesu narodzin i śmierci. Markowowskie modele 
wybranych systemów masowej obsługi (otwarte i zamknięte). Zastosowanie 
teorii masowej obsługi (teorii kolejek) w badaniach wydajności systemów 

komputerowych. 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Wprowadzenie do przedmiotu. Idea modelowania. Pojęcie modelu. 

Klasyfikacja modeli. Symulacja systemów naturalnych.  

2 

Etapy modelowania systemów. Model cybernetyczny i jego modyfikacje. 2 

Model fizyczny. Przykłady modeli fizycznych wybranych systemów. 1 

Model matematyczny. Ogólna (różniczkowa) postać modelu 
matematycznego. 

3 

Klasyfikacja modeli matematycznych. 2 

Przykłady modeli matematycznych wybranych systemów. 2 

Model symulacyjny. Proces budowy modelu symulacyjnego. 2 

Wprowadzenie do modelowania systemów masowej obsługi (teoria 
kolejek). Procesy stochastyczne. Procesy Markowa. 

2 

Model matematyczny procesu narodzin i śmierci. Rozwiązanie modelu. 2 
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Markowowskie modele masowej obsługi. Zastosowanie teorii kolejek  

w badaniach wydajności systemów komputerowych. 

2 

Modele systemów obsługi typu M/M/1 i M/M/c  ze stratami. 2 

Model systemu obsługi typu M/M/1/L z oczekiwaniem (kolejką). 2 

Model systemu obsługi typu M/M/1/N ze skończonym wymiarowo 
źródłem zgłoszeń. 

2 

Modele masowej obsługi z priorytetowym regulaminem kolejki. 2 

Analiza porównawcza metod modelowania przedstawionych systemów.  2 

Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Laboratorium   

Budowa modeli fizycznych i matematycznych układów opisanych 
równaniami różniczkowymi pierwszego rzędu.  

1 

Badanie modeli układów opisanych równaniami różniczkowymi 
pierwszego rzędu z wykorzystaniem symulacji komputerowej (przy 

użyciu programu MATLAB). 

2 

Tworzenie modeli fizycznych i matematycznych układów opisanych 
równaniami różniczkowymi drugiego rzędu. 

2 

Badanie modeli układów opisanych równaniami różniczkowymi drugiego 
rzędu z wykorzystaniem symulacji komputerowej (środowiska i języka 
programowania MATLAB). 

2 

Przykłady zastosowania teorii kolejek w badaniach wydajności systemów 
komputerowych. 

Badanie i analiza systemów masowej obsługi typu M/M/1 i M/M/c  ze 
stratami z zastosowaniem wybranego środowiska programistycznego. 

2 

Badanie i analiza systemu typu M/M/1/L z kolejką, z wykorzystaniem 
symulacji komputerowej. 

2 

Badanie i analiza systemu typu M/M/1/N ze skończonym wymiarowo 
źródłem zgłoszeń, z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 

2 

Kolokwium. 2 

Projekt  

Utworzenie modelu fizycznego i matematycznego wybranego systemu. 2 

Realizacja utworzonego modelu matematycznego w wybranym 
środowisku programistycznym – budowa modelu symulacyjnego. 

2 

Utworzenie odpowiedniego interfejsu do obsługi działania systemu. 2 

Przeprowadzenie symulacji działania utworzonego modelu systemu. 2 

Badanie i analiza działania systemu przy różnych parametrach. 2 

Przygotowanie stosownej dokumentacji projektu. 2 

Przedstawienie i obrona projektu. 3 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Kurowski W.: Modelowanie i symulacja systemów technicznych.  

   Wydawnictwo WSA. Łomża 2002. www.wsa.edu.pl 
2. Oniszczuk W.: Metody modelowania. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej 

http://www.wsa.edu.pl/
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    1995. Podlaska Biblioteka Cyfrowa. http://pbc.biaman.pl/dlibra 

3. Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów. Akademicka Oficyna 
    Wydawnicza EXIT.Warszawa 2003. 
4. Tikhonenko O.: Modele obsługi masowej w systemach informacyjnych. 

    Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2003. 
 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Forma zaliczenia: 
Wykład – egzamin pisemny. 

Laboratorium – kolokwium. 
Projekt  - wykonanie dwóch projektów (opracowanie dokumentacji, prezentacja 
i obrona). 

Przy egzaminie i zaliczeniu laboratorium i projektu stosuje się następującą 
punktację w odniesieniu do ocen: 

- bardzo dobry (5)         – (96 – 100) % liczby punktów możliwych do uzyskania, 
- dobry plus (4,5)          – (88 – 95) %   liczby punktów możliwych do uzyskania, 
- dobry (4)                    – (75 – 87) %   liczby punktów możliwych do uzyskania, 

- dostateczny plus (3,5) – (63 – 74) %   liczby punktów możliwych do uzyskania, 
- dostateczny (3)           – (51 – 62) %   liczby punktów możliwych do uzyskania, 

- niedostateczny (2)       – poniżej 51 % liczby punktów możliwych do uzyskania. 
 

 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 

 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

http://pbc.biaman.pl/dlibra

