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1. Wprowadzenie 

Laboratorium z Projektowania Aplikacji Rozproszonych polega na wykonaniu fragmentów 
projektu aplikacji internetowej w wybranym temacie. Studenci realizuj  zadania w 2-3 
osobowych zespołach. Ocenie prowadzcego podlega zarówno merytoryczna warto 
wykonanych zada (1-5 pkt dla całego zespołu) jak i indywidualne zaangaowanie i wiedza 
poszczególnych członków zespołu (1-5 pkt dla kadego studenta). Szczególnie cenione jest 
wykorzystanie odpowiednich wzorców projektowych (omawianych na wykładzie). Dla 
potwierdzenia poprawnoci projektów studenci implementuj wybrane elementy (pojedyncze) 
projektu. Poszczególne zadania zwizane s z nastpuj cymi aspektami projektu: 

• Specyfikacja wymaga dla aplikacji rozproszonych 
• Projekt architektury systemu 
• Projekt interfejsu uytkownika 
• Projekt warstwy biznesowej 
• Projekt warstwy usług 
• Projekt warstwy danych 

Ocenie podlega 5 z ww. zada.  

2. Specyfikacja wymaga  

W ramach specyfikacji wymaga studenci opracowuj: 

• kluczowe wymagania funkcjonalne, 
• koncepcj  architektury systemu (z punktu widzenia klienta), 
• wymagania co do bezpieczestwa i ochrony, 
• wymagania wydajnociowe (szacowanie potrzebnej wydajnoci serwera/serwerów, łczy 

sieciowych). 

3. Projekt architektury systemu 

Bazuj c na wymaganiach opracowanych w poprzednim zadaniu studenci: 

• identyfikuj  zagroenia zwi zane z bezpieczestwem i ochron, 
• identyfikuj  zagroenia zwi zane z wydajnoci , 
• okre laj  sposoby zapobiegania ww. zagroeniom, 
• opracowuj  koncepcj infrastruktury systemu (z punktu widzenia inynierskiego) ze 

szczególnym uwzgldnieniem wzorców projektowych, 
• opracowuj  szczegółowy projekt architektury systemu (z podziałem na komponenty 

sprz towe i softwerowe), 
• okre laj  wymagania na komponenty sprztowe, 
• rozdzielaj  kluczowe wymagania funkcjonalne na komponenty softwerowe (i ew. 

sprz towe). 

4. Projekt interfejsu u ytkownika 

Stosuj c poznane na wykładzie metody projektowania interfejsu uytkownika studenci: 

• opracowuj  ogólny (całociowy) projekt nawigacji z podziałem na główne okna, 
• opracowuj  szablon główny okna z podziałem na regiony, 



• projektuj  wygl d wybranego okna z uwzgldnieniem zasad funkcjonalnoci i estetyki, 
• wybieraj  sposób realizacji interfejsu, 
• implementuj  prototyp interfejsu wybranego okna. 

5. Projekt warstwy biznesowej 

W ramach projektowania warstwy biznesowej studenci: 

• opracowuj  model obiektowy warstwy biznesowej (model klas w UML), 
• dopasowuj ww. model do architektury systemu z uwzgldnieniem wydajnoci i wzorców 

projektowych, 
• implementuj  wybrany fragment warstwy biznesowej (2-3 klasy, wybrana funkcja z 

interfejsu uytkownika) dla pokazania powizania interfejsu z warstw biznesow 
(symulacja funkcjonalnoci). 

6. Projekt warstwy usług 

W zale no ci od przyj tego modelu architektury systemu: 

• dla architektury z cienkim klientem studenci opracowuj projekt warstwy usług 
realizowanych przez serwer (serwery) wykorzystywane do dostarczania i przetwarzania 
danych dla serwera warstwy biznesowej, 

• dla architektury z grubym klientem studenci mog opracowa projekt warstwy usług 
realizowanych przez jeden serwer dla wielu klientów, 

• zawsze studenci implementuj wybran  usług  dla pokazania powizania warstwy 
biznesowej z warstw usług, 

• ponadto studenci oceniaj spełnienie wymaga wydajnociowych systemu przez 
zaprojektowan warstw  usług. 

7. Projekt warstwy danych 

W zale no ci od przyj tego modelu przechowywania danych: 

• w przypadku przechowywania danych w bazie danych studenci opracowuj projekt 
relacyjnej bazy danych i sposób odwzorowania modelu obiektowego w tabele, 

• w przypadku przechowywania danych w plikach XML studenci opracowuj projekt 
plików danych (opis elementów, XML Schema), 

• zawsze studenci implementuj sposób przechowywania danych dla wybranej klasy 
biznesowej dla pokazania sposobu powizania danych z modelem biznesowym przez 
warstw  usług, 

• ponadto studenci szacuj wielko  danych w kontekcie wymaga wydajnociowych i 
oceniaj  sposób zapewnienia ochrony i bezpieczestwa. 


