
ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
obowiązujący od  roku akademickiego 2019/2020 

kierunek:Automatyka i Robotyka 

studia stacjonarne II stopnia 
specjalność: Informatyka w Systemach Sterowania 

 

 

1. Modele analityczne: modele wejście – wyjście i modele w przestrzeni stanu: systemy z czasem 

ciągłym i systemy z czasem dyskretnym. 

2. Modele analityczne: równoważność modelu dyskretnego i systemu ciągłego z natury: pojęcie 

równoważności, powody dyskretyzacji i jej metody.  

3. Modele analityczne: identyfikacja wsadowa i rekurencyjna: warunki przeprowadzania, 

algorytmy realizacji. 

4. Modele rozmyte i neuronowe: warunki stosowania, popularne struktury dla potrzeb 

prognozowania/predykcji, algorytmy i reguły związane z ich budową.  

5. Sterowalność i obserwowalność: znaczenie, metody analizy, wpływ na możliwości sterowania, 

wykorzystanie dekompozycji Kalmana. 

6. Stabilność: znaczenie, sposoby definiowania, metody analizy, związki ze sterowalnością 

i obserwowalnością. 

7. Sterowanie ze sprzężeniem od stanu przy pełnej i niepełnej dostępności zmiennych stanu: 

problemy, struktury, wykorzystywane algorytmy. 

8. Przedstawić różnice między relacyjnym a obiektowym modelem danych w systemie baz 

danych. Wymienić systemy baz danych wspierające obiektowy i relacyjny model. 

9. Współczesne metody optymalizacji. Podać przykłady metod, przedstawić charakterystyczne 

cechy. Podać przykłady wykorzystania w systemach sterowania. 

10. Omówić obiektową realizację obsługi komunikacji sieciowej w wybranym środowisku 

programowania (np. .NET, Python, Java). Przedstawić przykładową klasę i omówić jej 

podstawowe metody. 

11. Regulator rozmyty: konstrukcja i projektowanie. 

12. Sieci neuronowe: perceptrony proste i wielowarstwowe, struktury, algorytmy i reguły uczenia  

13. Schemat i działanie algorytmu genetycznego. 

14. Filtry cyfrowe - rodzaje, opis, właściwości i zastosowania. 

15. Omówić zmiennoprzecinkową reprezentację pojedyncznej precyzji (float). Podać podstawowe 

właściwości. 

16. Podać najważniejsze zalety i wady technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów w 

odniesieniu do przetwarzania analogowego. 

17. Teoria zbiorów rozmytych w sterowaniu i modelowaniu. Podać przykłady wybranych 

algorytmów i krótko omówić właściwości. 

18. System zarządzania jakością w nowoczesnym przedsiębiorstwie – wymagania, rodzaje 

audytów i wspomaganie komputerowe  

19. Omówić potrzebę stosowania układów FPGA w systemach sterowania. Porównać koncepcję 

tworzenia struktury sprzętowej realizującej algorytm z realizacją programową algorytmu. 

20. Wymienić i omówić najważniejsze paradygmaty programowania obiektowego. 

21. Przedstawić znaczenie klasy i obiektu. Omówić statyczne i dynamiczne techniki tworzenia 

obiektów. 

22. Architektura przemysłowego systemu automatyki i sterowania (IACS), podsystemy OT i IT – 

wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa. 

23. Omówić nieobiektowe programowanie gniazd sieciowych w języku C lub pochodnym od C. 

24. Scharakteryzować przemysłowe urządzenia sterujące i pomiarowe. 



25. Przedstawić różnice pomiędzy protokołami TCP i UDP. 

26. Porównanie jedno i wielokryterialnych metod optymalizacji. Omówić wykorzystanie do 

syntezy systemów wspomagania decyzji. 

27. System zarządzania jakością w organizacji / przedsiębiorstwie - cel stosowania i zasady 

28. Przedstawić na przykładzie mechanizm dziedziczenia w programowaniu obiektowym. 

29. Modele innowacyjnych systemów wytwarzania z zastosowaniem technologii OT, IT i CT – 

znaczenie idei Przemysł 4.0.  

30. Przedstawić i krótko omówić podstawowe zadania stawiane systemom operacyjnym.  

31. Przedstawić krótką charakterystykę systemów operacyjnych dedykowanych dla systemach 

wbudowanych. 

32. Podać wady i zalety automatyzacji administracji systemem klasy UNIX/LINUX z 

wykorzystaniem skryptów programisty. 

33. Podać i omówić przykład konstruowania zapytań SELECT z warunkiem w relacyjnej bazie 

danych. 

34. Wymienić i scharakteryzować najważniejsze standardy w sieciach przemysłowych. 

35. Omówić standard KNX zarządzania i monitorowania budynków. 

36 .Przedstawić znaczenie podstawowych wymagań wobec bazy danych. 

37. Omówić elementy relacyjnego modelu danych. Podać przykład struktury danych i operacji na 

takim modelu. 

38. Omówić rodzaje i znaczenie ograniczeń integralnościowych w relacjach bazodanowych. 

39. Podać i scharakteryzować podstawowe zasady projektowania użytecznego interfejsu 

graficznego (GUI). 

40. Podać podstawową zasadę tworzenia podpisu cyfrowego funkcjonującego w systemie 

informatycznych. Przedstawić schemat wymiany informacji przy użyciu podpisu cyfrowego. 

41. Przedstawić zasadę szyfrowania danych w algorytmie strumieniowym. 

42. Scharakteryzować przechowywanie danych w plikach nieuporządkowanych i plikach 

uporządkowanych w systemie baz danych. 

43. Opisać metody odkrywania reguł asocjacyjnych w systemie baz danych. 

44. Omówić modele ISO/OSI i TCP/IP. 

45. Cechy funkcjonalne i strukturalne systemów ekspertowych, akwizycja i reprezentacja wiedzy. 

Przykład zastosowania systemu ekspertowego.  

46. Definiowanie reguł i rodzaje wnioskowania w systemach z bazą wiedzy. 

47. Klasyfikacja zagrożeń w ogólnodostępnej sieci komputerowej, potencjalne ataki 

i przeciwdziałanie.  

48. Zintegrowana analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego i cyberbezpieczeństwa systemu 

sterowania z uwzględnieniem poziomów SIL i SAL.  

49. Systemy kontroli dostępu – rodzaje czytników identyfikatorów, topologie systemów. 

50. Systemy monitoringu wizyjnego CCTV - przegląd rozwiązań, grupy urządzeń, systemy 

transmisji. 

 


