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Prowadzący
Wymagania wstępne przedmiotu
Znajomość mechanizmów programowania obiektowego oraz umiejętność programowania w języku Java.
Efekty kształcenia przedmiotu
Umiejętności implementacji aplikacji rozproszonych opartych na modelach: Java RMI, Web Services, REST oraz
EJB.
Umiejętności implementacji aplikacji sieciowych opartych o interferjs gniazd.
Treści kształcenia
1-2 Java RMI oraz XML-RPC. Mechanizmy przekazywania parametrów i realizacji wywołań w

wymienionych specyfikacjach.
3-4 Proste usługi WWW z wykorzystaniem implementacji Apache Axis2. Instalacja wymaganego

oprogramowania. Implementacja usług w modelu "bottom-up". Obserwacja wywołań za pomocą
analizatora sieciowego. Narzędzia do generacji artefaktów potrzebnych przy implementacji usługi.
Specyfikacja JAX-WS.

5-6 Wywołania synchroniczne i asynchroniczne w usługach WWW. Aplikacja kliencka w języku Java i
innych językach programowania.

7 Wykorzystanie Apache CXF do implementacji usług WWW. Model REST (RESTful WS).
8 Aplikacje J2EE - narzędzia i środowiska wykonawcze. Instalacja i konfiguracja poszczególnych

kontenerów / serwerów aplikacyjnych.
9 Implementacja prostej usługi WWW w modelu "top-down".
10-12 Enterprise Java Beans - implementacja aplikacji z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów

komponentów. Enterprise Java Beans - implementacja aplikacji z wykorzystaniem poszczególnych
rodzajów komponentów.

13-14 Aplikacje sieciowe wykorzystujące interfejs gniazd. Implementacje klienta z wykorzystaniem protokołu
TCP oraz UDP. Implementacja serwera.

15 Gniazda surowe. Implementacja prostego analizatora sieciowego.
Kryteria oceny przedmiotu
Pracownia składa się z puli prostych implementacji, które student powinien wykonać w czasie zajęć. Każde
wykonane ćwiczenie pozwala zdobyć pewną liczbę punktów. Sumaryczna ilość zdobytych punktów decyduje o
ocenie końcowej.
Literatura i wykorzystywane oprogramowanie
Specyfikacje technologii i standardów:
- Technologie Java EE dostępne pod adresem http://java.sun.com/javaee/technologies/index.jsp
- Standardy dostępne na stronie http://www.w3c.org
- Dokumenty RFC dotyczące rodziny protokołów TCP/IP
- R.Stevens "Unix. Programowanie usług sieciowych"


