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ZREALIZOWANE PROJEKTY

Zespół HIT
C/C++

Praktykant dołączył do zespołu zajmującego się 
zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem 
dla wszystkich produktów firmy danych                   
o odsłonach użytkowników internetu (hitów). 
Jego głównym zadaniem była modyfikacja 
struktury i indeksu autorskiej, plikowej bazy 
danych przechowującej ponad 15 bln rekordów 
wraz z zaprojektowaniem zmian w bibliotekach 
do komunikacji z tą bazą i ich implementacją.

Efekt: Zmiany w strukturze bazy danych, 
bibliotekach oraz w modułach zależnych zostały 
wdrożone w instancji testowej systemu i trafiły 
do dalszego etapu rozwojowego w zespole.

Zespół gemiusDirectEffect
C++

Praktykant dołączył do zespołu IT rozwijające-
go system do zarządzania i analizy kampanii 
online w czasie rzeczywistym. Na bazie starego 
rozwiązania, które było mało wydajne, zaimple-
mentował od nowa moduł służący do wykrywa-
nia oszustw w reklamie internetowej. Zadanie 
polegało nie tylko na implementacji w języku 
C++, ale również na wdrożeniu i monitorowaniu 
nowego rozwiązania.

Efekt: Nowy moduł jest częścią systemu po 
dzień dzisiejszy. 

Zespół gemiusAudience
Python

Praktykant dołączył do zespołu IT rozwijającego 
badanie użytkowników internetu. Jego zadaniem 
było przebudowanie modułu odpowiedzialnego 
za weryfikację danych, z którego korzystają 
wewnętrznie Analitycy Gemiusa. Konieczne było 
zaprojektowanie części systemu od nowa oraz 
optymalizacja i usprawnienie istniejących rozwią- 
zań.

Efekt: Zmiany zostały wdrożone do produkcyjne-
go systemu.

Zespół gemiusAdOcean 
C++, Python

Dwóch Praktykantów dołączyło do zespołu IT 
rozwijającego adserver AdOcean. Zadanie 
polegało na stworzeniu modułu szybkiej 
predykcji dla kampanii reklamowych. Algorytm 
musiał działać na dużej ilości danych i wypisy- 
wać szacunkowe wartości w krótkim czasie. 
Zadanie obejmowało zarówno implementację, 
jak i analizę wydajnościową oraz jakościową 
stworzonego rozwiązania. 

Efekt: Zmiany zostały częściowo wdrożone do 
produkcyjnego systemu.

Zespół gemiusAdReal
Django, C++

Na potrzeby produktu gemiusAdReal, pozwala-
jącego na analizę kampanii reklamowych 
konkurencji, Praktykant przygotował system 
nagrywający reklamy przy pomocy przeglądarki 
Chromium. Jednym z celów, który udało się 
osiągnąć, było automatyczne rozpoznawanie 
reklam o losowej zawartości. Praktykant  dodał 
również nowe funkcjonalności w systemie do 
monitorowania prezentowanych przez produkt 
danych. 

Efekt: Wszystkie gotowe funkcjonalności były na 
bieżąco wdrażane do systemu produkcyjnego.

Zespół gemiusPrism
Java

Praktykant dołączył do zespołu IT rozwijającego 
system analitycznych gemiusPrism. Jego zada- 
niem było zbudowanie panelu administracyjnego 
do zarządzania tym systemem. Konieczne było 
zaprojektowanie systemu od nowa oraz wpięcie 
się w istniejące już API. 

Efekt: Zmiany zostały wdrożone do produkcyjne-
go systemu i z nowego panelu korzystają wewnę- 
trznie pracownicy Gemiusa.

Zespół Panels 
Python, JavaScript

Praktykant dołączył do zespołu IT rozwijającego 
systemy zarządzania panelistami.  Jego zada- 
niem był rozwój systemu PAS, który obsługuje 
tychże panelistów - internautów, których obser- 
wowana aktywność jest głównym źródłem 
danych dla firmy. Zadanie polegało na poprawie 
efektywności modułu wyszukującego zbiory 
panelistów o danych cechach demograficznych    
i umożliwiającego eksport tych danych. 

Efekt: Zmiany zostały wdrożone do produkcyjne-
go systemu.
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W tym roku na Praktykantów czekają równie ciekawe zadania.
Chciałbyś zdobyć cenne doświadczenie i zmierzyć się
z realnymi wyzwaniami stojącymi przed naszą firmą?

„Najbardziej w praktykach w firmie Gemius podobały mi się miła atmosfera i wsparcie od członków zespołu. 
Pracowałem nad ciekawym projektem, który pomógł mi nie tylko rozwinąć moje umiejętności, ale także 
efektywnie wdrożyć się w systemy, które rozwija zespół. Czuję, że podczas praktyk w Gemiusie spędziłem czas  
w zarówno przyjemny, jak i pożyteczny sposób. Wprowadzone przeze mnie zmiany zostały szybko wdrożone na 
produkcję, co także było dla mnie ważne” – Michał 

"Praktyki w Gemiusie uważam za świetnie 
spędzone trzy miesiące. Podczas wakacji 
zajmowałem się rozwijaniem algorytmów 
predykcji dla kampanii reklamowych. Bardzo 
podobało mi się to, że  pracowałem nad 
dedykowanym praktykanckim projektem, w którym 
miałem dużą niezależność, a jednocześnie zawsze 
mogłem zwrócić się o pomoc zarówno do 
Opiekuna Praktyk, jak i innych członków zespołu, 
którzy zawsze z chęcią mi pomagali. Ze względu 
na bardzo dobrą atmosferę i możliwość 
dopasowania godzin do planu zajęć na uczelni, 
zdecydowałem się zostać w Gemiusie po 
praktykach. Uważam, że jest to idealna praca dla 
studenta :)" - Przemek


