
Programowanie w środowisku sieciowym  

Propozycje projektów (gniazdka)

     1. Gra sieciowa 
              

● Serwer i klient dowolnej gry turowej. Zaimplementowanie podstawowych zasad i reguł gry. 
Serwer  przechowuje  listę  podłączonych  klientów,  uruchamia  grę,  zajmuje  się 
przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. Aplikacja serwera z tekstowym interfejsem 
użytkownika, obsługa współbieżna. Klienta z graficznym interfejsem. (3 pkt.) 

● Implementacja  algorytmu  “gra  z  komputerem”.  (0-2  pkt.  w  zależności  od  stopnia 
skomplikowania) 

● Implementacja graczy komputerowych – po 1 pkt. za każdy w miarę sensowny i różniący 
się od innych algorytm gracza komputerowego. 

● Rejestracja graczy; logowanie za pomocą loginu i hasła. (1 pkt.)
● Możliwość tworzenia wielu stołów gier. (1 pkt.)
● Możliwość grania na wielu stołach jednocześnie jednym programem klienta. (2 pkt.)
● Ranking graczy. (1 pkt.)
● Przesyłanie wiadomości tekstowych pomiędzy graczami. (1 pkt.) 
● Za potwierdzeniem pozostałych graczy możliwość cofnięcia ostatniego ruchu. (1 pkt.)
● Regulowany limit czasu na wszystkie ruchy pojedynczego gracza. (1 pkt.)
● Informacja o zerwaniu połączenia przez jednego z użytkowników oraz możliwość powrotu 

do gry w określonym czasie. (1 pkt) 
● Ranking graczy. (1 pkt.)
● Odgrywanie dźwięków przy większości zdarzeń. (0.5 pkt.) 
● Dodatkowe wersje językowe programu klienta (1 pkt.) za pierwszy dodatkowy język i 0.5 

pkt. za drugi. 
● Dobowe i miesięczne statystyki aktywności użytkowników w postaci XML na podstawie 

logów na serwerze. (1 pkt).
● Programy serwera i klienta napisane w różnych technologiach (językach programowania). 

(1 pkt).
    

     2. Serwer i klient FTP 

● Serwer i klient FTP, aplikacja klienta z interfejsem graficzny, aplikacja serwera z interfejsem 
tekstowym.  Implementacja  podstawowych  poleceń  niezbędnych  do  komunikacji  oraz 
wykonania podstawowych czynności (USER, PASS, QUIT, PORT, TYPE, MODE, STRU, 
RETR,  STOR,  NOOP).  Można  zastosować  własny  protokół  komunikacji.  Możliwość 
obsługi kilku klientów na raz. (3 pkt.) 

● Zgodność ze specyfikacją protokołu FTP (RFC 959, http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt) – 
implementacja poleceń CWD, PWD, LIST, ABOR, REST, CDUP, HELP, SIZE, PASV (2. 
pkt) oraz DELE, MKD, RMD, RNFR, RNTO, SYST (1 pkt.) 

● Wiele  kont  użytkowników na serwerze.  Każdy z  użytkowników posiada  własny katalog 
domowy  oraz  hasło  dostępu.  Możliwość  włączenia  konta  użytkownika  anonimowego. 
ustawienia kont zapisywane w pliku XML. (2 pkt.) 

● Obsługa wielu połączeń i transferów plików jednocześnie przez program klienta. (2 pkt.) 
● Informacja o zerwaniu połączenia przez klienta oraz próba nawiązania połączenia. (1 pkt.) 
● Możliwość wyłączenia określonych kont użytkowników oraz adresów IP klientów w pliku 



konfiguracyjnym serwera. (1 pkt.) 
● Zapisywanie danych serwerów w programie klienta (adres serwera,  nazwa użytkownika, 

hasło) tak, by można było szybko nawiązać połączenie z zapamiętanym serwerem. (1 pkt.)
● Logowanie zdarzeń na serwerze w formacie XML, (1 pkt.) 
● Limity wielkości katalogów użytkowników. (1 pkt.) 
● Blokowanie adresów IP i określonych użytkowników na serwerze. (1 pkt.)
● Indywidualne i zbiorowe limity wielkości katalogów użytkowników na serwerze; ustawienia 

indywidualne nadpisują zbiorowe. (1 pkt.) 
● Możliwość konfiguracji w programie klienta rozszerzeń plików, które przesyłane są w trybie 

tekstowym i binarnym. (1 pkt.)
● Mechanizm  cache  dla  zawartości  zdalnych  katalogów  w  programie  klienta;  możliwość 

odświeżenia zawartości dla danego katalogu. (1 pkt.)
● Dodatkowe wersje językowe programu klienta (1 pkt.) za pierwszy dodatkowy język i 0.5 

pkt. za drugi. 
● Programy serwera i klienta napisane w różnych technologiach (językach programowania). 

(1 pkt).

     3. Komunikator 

● Aplikacje  serwera  i  klienta.  Serwer  przechowuje  listę  podłączonych  użytkowników, 
umożliwia  komunikację  w  głównym  oknie  rozmowy.  Aplikacja  serwera  z  tekstowym 
interfejsem użytkownika, aplikacja kliencka z graficznym interfejsem. Możliwość obsługi 
przez serwer kilku klientów na raz . (3 pkt.)

● Rejestracja użytkowników; użytkownikowi przydzielany jest unikalny numer; użytkownik 
podaje swój nick,  hasło oraz kilka innych danych; autoryzacja dostępu poprzez numer i 
hasło. (1 pkt.)

● Informacja o zerwaniu połączenia przez klienta oraz próba nawiązania połączenia. (1 pkt.)
● Lista kontaktów z podziałem na grupy. (1 pkt.) 
● Rozmowy prywatne pomiędzy dwoma użytkownikami. (1 pkt.) 
● Pokoje konferencyjne – rozmowy grupowe. (1 pkt.) 
● Prowadzenie kilku rozmów jednocześnie za pomocą zakładek. (1 pkt.) 
● Odgrywanie dźwięków przy większości zdarzeń. (0.5 pkt.) 
● Formatowanie tekstu (pokreślenie, wytłuszczenie, kolor) i emotikony. (1 pkt.) 
● Autoryzacja użytkowników na podstawie loginu i hasła. (1 pkt.) 
● Blokowanie  dostępu  z  poziomu serwera  na  określony  czas  dla  klientów nawiązujących 

połączenie z danego adresu IP . (1 pkt.) 
● Status  aktywności  (zalogowany,  niezalogowany,  zaraz  wracam);  status  widoczności 

(ogólnodostępny,  tylko  dla  znajomych);  automatyczne  odświeżanie  statusu  aktywności 
użytkowników na liście. (1 pkt.)

● Wyszukiwanie użytkowników według różnych kluczy. (1 pkt.)
● Wysyłanie komunikatów organizacyjnych z serwera do wszystkich użytkowników. (1 pkt.)
● Przeglądanie historii rozmów według użytkowników i dat. (1 pkt.)
● Przesyłanie  plików  bezpośrednio  pomiędzy  klientami  (jeśli  widzą  się  wzajemnie)  po 

otrzymaniu zgody od odbiorcy. (2 pkt.)
● Podsłuchiwanie wybranych rozmów na serwerze. (1 pkt.)
● Przechowywanie wiadomości na serwerze w przypadku nieobecności adresata; przesłanie 

wiadomości zaraz do zalogowaniu. (1 pkt.)
● Dodatkowe wersje językowe programu klienta (1 pkt.) za pierwszy dodatkowy język i 0.5 

pkt. za drugi. 
● Wybór skórek do komunikatora (1 pkt.) za dwie istotnie różne skórki i 0.5 pkt. za trzecią.
● Dobowe i miesięczne statystyki aktywności użytkowników w postaci XML na podstawie 



logów na serwerze. (1 pkt).
● Programy serwera i klienta napisane w różnych technologiach (językach programowania). 

(1 pkt).

     4. Serwer i klient sieci p2p 

● Serwer  i  klient  własnej  sieci  wymiany  plików.  Serwer  przechowuje  jedynie  listę 
podłączonych  użytkowników,  oraz  informacje  niezbędne  do  bezpośredniego  połączenia 
dwóch dowolnych użytkowników.  Aplikacja  serwera  z  interfejsem tekstowym,  aplikacja 
kliencka z interfejsem graficznym. Serwer obsługuje wielu klientów na raz. Przeglądanie 
zasobów  klientów  po  bezpośrednim  połączaniu  z  określonym  klientem.  Możliwość 
konfiguracji parametrów połączenia z serwerem w programie klienta. Możliwość wymiany 
plików. (3 pkt.) 

● Informacja o zerwaniu połączenia przez klienta (nieprawidłowym odłączeniu od serwera) 
oraz próba ponownego połączenia. (1 pkt.) 

● Możliwość pobierania kilku plików w jednym czasie od kilku użytkowników. (2 pkt.) 
● Kontynuowanie ściągania niepobranych do końca plików, w wyniku wyłączenia programu 

klienckiego lub zerwania połączenia. (2 pkt.) 
● Implementacja ogólnego kanału wymiany wiadomości tekstowych . (1 pkt.) 
● Ograniczenie  liczby  jednocześnie  wysyłanych  plików;  informowanie  pobierającego  o 

zaistniałej sytuacji. (1 pkt.)
● Ograniczenie pasma wykorzystywanego na udostępnianie plików; sprawiedliwe podzielenie 

pasma dla wszystkich podłączonych klientów. (2 pkt.)
● Proste wyszukiwanie plików po nazwie. (1 pkt.)
● Zaawansowane wyszukiwanie plików, z uwzględnieniem typu i rozmiaru. (1pkt.)
● Sprawdzanie  sumy  kontrolnej  plików;  informacja  w  przypadku  wystąpienia  błędu  oraz 

retransmisja danych. (1 pkt.)
● Tekstowe statystyki dotyczące wysyłanych i pobieranych plików. (1 pkt.)
● Graficzna wizualizacja pasków postępu oraz aktualnego i  średniego transferu plików. (1 

pkt.) 
● Dodatkowe wersje językowe programu klienta (1 pkt.) za pierwszy dodatkowy język i 0.5 

pkt. za drugi. 
● Programy serwera i klienta napisane w różnych technologiach (językach programowania). 

(1 pkt).

     5. System monitorowania parametrów komputera 

● Aplikacje serwer i klient. Serwer z interfejsem tekstowym, klient z graficznym interfejsem 
użytkownika.  Serwer  przechowuje  informacje  o  stanie  systemu  podłączonych  klientów 
(obciążenie procesora, zajętość pamięci, ilość wolnego miejsca na dysku). Stacje klienckie 
wysyłają powyższe informacje co określony czas do serwera, z poziomu aplikacji klienckiej 
możliwe jest obejrzenie stanu dowolnej podłączonej stacji klienckiej. (3 pkt.) 

● Przechowywanie historii podłączonych klientów oraz ich stanu systemu po stronie serwera. 
(2 pkt.) 

● Możliwość tworzenia graficznych wykresów na podstawie statystyk (średnie, maksymalne, 
minimalne) z określonego przedziału czasu (ostatnia godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok). 
(2 pkt.) 

● Możliwość  konfiguracji  prawidłowych  wartości  stanu,  przekroczenie  progu  powoduje 
wysyłanie informacji alarmowej przez serwer do podłączonych klientów. (2 pkt.) 

● Informacja  o  zerwaniu  połączenia  klienta  z  serwera,  próba  ponownego  nawiązania 



połączenia. (1 pkt.) 
● Dodatkowe wersje językowe programu klienta (1 pkt.) za pierwszy dodatkowy język i 0.5 

pkt. za drugi. 
● Programy serwera i klienta napisane w różnych technologiach (językach programowania). 

(1 pkt).

     6. Słownik 
              

● Aplikacja klienta i  serwera – słownik polsko-angielski.  Serwer z interfejsem tekstowym, 
klient  z  interfejsem graficznym.  Serwer  przechowuje  słownik,  czyli  słowa  oraz  zestaw 
tłumaczeń słów. Aplikacje klienckie umożliwiają wyszukiwanie tłumaczeń podanych słów z 
określonym kierunkiem tłumaczenia. Możliwość obsługi przez serwer kilku użytkowników 
na raz. (3 pkt.) 

● Możliwość dodawania nowych wyrazów oraz ich edycja z poziomu aplikacji klienckiej po 
wcześniejszej autoryzacji za pomocą loginu i hasła. (2 pkt.) 

● Blokowanie wyrazu do edycji i usuwania w czasie, gdy wyraz jest już pobrany do edycji. (1 
pkt.)

● Podczas  zmiany  listy  znaczeń  danego  wyrazu  automatyczna  propozycja 
modyfikacji/dodania/usunięcia znaczeń odwrotnych, np. przy wpisaniu tłumaczenia  dog→ 
pies propozycja dopisania pies→ dog. (1 pkt.)

● Wyświetlanie wyrazów podobnych w formie pisanej, w przypadku nieznalezienia szukanego 
słowa w słowniku. (2 pkt.) 

● Dołączanie do słownika plików graficznych przedstawiających tłumaczone słowo. (1 pkt.)
● Dołączanie do słownika plików dźwiękowych z wymową. (1 pkt.)
● Możliwość importowania danych z CSV lub SVN. (2 pkt.) 
● Dobowe i miesięczne statystyki aktywności użytkowników w postaci XHTML na podstawie 

logów na serwerze: liczba logowań, liczba edytowanych znaczeń, liczba dodanych nowych 
wyrazów  (1 pkt.) 

● Obsługa dodatkowego słownika dla kolejnego języka. (1 pkt.) 
● Wybór skórek do komunikatora (1 pkt.) za dwie istotnie różne skórki i 0.5 pkt. za trzecią.
● Dodatkowe wersje językowe programu klienta (1 pkt.) za pierwszy dodatkowy język i 0.5 

pkt. za drugi. 
● Programy serwera i klienta napisane w różnych technologiach (językach programowania). 

(1 pkt).

     7. Prosty serwer HTTP

● Aplikacja  serwera  obsługująca  jednocześnie  wielu  klientów.  Serwer  konfigurowany  za 
pomocą pliku konfiguracyjnego: port, korzeń drzewa, nazwa domyślnej strony startowej  (4 
pkt.)

● Możliwość  blokowania  dostępu  do  wybranych  katalogów  (na  podstawie  pliku 
konfiguracyjnego) dla połączeń z określonych adresów IP. (1 pkt.)

● Możliwość zarządzania dostępem do wybranych zasobów poprzez wymuszenie autoryzacji. 
(2 pkt.)

● Możliwość kontrolowania dostępu do katalogów za pomocą umieszczonego w nim pliku 
konfiguracyjnego (jak .htaccess w Apache), (2 pkt.)

● Możliwość  konfiguracji  przekierowania  na  inny  serwer  w  przypadku  odwołania  do 
określonego zasobu (jak Redirect w Apache), (1 pkt.)

● Możliwość konfiguracji aliasów dla wybranych zasobów (jak Alias w Apache), (1 pkt.)
● Możliwość konfiguracji serwerów wirtualnych (ip-based lub name-based). (3 pkt.)



     8. Prosty system do wersjonowania plików (CVS lub SVN)


