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WYKŁAD  
 
Wymagania wstępne: 
Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Technologie tworzenia serwisów internetowych. 
 
Cele kształcenia: 
Serwisy internetowe stanowią obecnie bardzo waŜną, intensywnie rozwijającą się część rynku 
rozwiązań informatycznych na świecie. Zdecydowana większość nowoczesnych witryn opiera 
się na technologiach stron dynamicznych, które pozwalają dopasowywać treść, wygląd 
i zachowanie strony do kontekstu jej wykorzystania. Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i implementowania 
dynamicznych serwisów internetowych. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowe 
technologie, takie jak: XHTML, CSS, JavaScript, PHP lub ASP.NET. Zagadnienia poruszane 
w ramach kursu obejmują: architekturę warstwową aplikacji HTTP typu klient-serwer oraz 
metody jej projektowania, implementowania, wdraŜania i eksploatowania; programowanie 
zachowania aplikacji za pomocą technologii po stronie klienta (ang. client-side) na 
przykładzie języka JavaScript; programowanie aplikacji wykorzystujących warstwę danych – 
w oparciu o technologie po stronie serwera (ang. server-side) – PHP lub ASP.NET; metody 
zapewniania bezpieczeństwa aplikacji internetowych. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje z dyskusją prowadzoną ze studentami, pokazy metod implementowania 
aplikacji internetowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Egzamin – test pisemny (zalecane wykorzystanie systemu nauczania zdalnego e-learning), 
który jest zaliczany pozytywnie, jeśli student zdobędzie przynajmniej 50% maksymalnej 
liczby punktów. Ocena z wykładu jest obliczana na podstawie 60% oceny z testu oraz 40% 
oceny z laboratorium. 
 
Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych.  
Rynek systemów informatycznych w środowisku WWW. Architektura 
wielowarstwowych aplikacji klient-serwer. Warstwy, ich znaczenie i wzajemne 



współdziałanie. Podstawowe technologie budowy aplikacji internetowych: po stronie 
klienta (ang. client-side) oraz po stronie serwera (ang. server-side). Język XML, 
technologia usług sieciowych (ang. web services). 

2. Język JavaScript jako przykład technologii po stronie klienta.  
Składnia i podstawowe konstrukcje języka. Obiektowy model dokumentu DOM. 
Dołączanie skryptów JavaScript do pliku XHTML. Obiekty, funkcje, obsługa zdarzeń. 
Wykorzystanie języka JavaScript do wstępnej walidacji danych wprowadzanych przez 
uŜytkownika. 

3. Technologia PHP. 
Historia, rozwój i wersje. Metody instalowania i konfigurowania środowiska PHP. 
Środowiska zintegrowane LAMP oraz WAMP. Składnia i podstawowe konstrukcje 
języka. Zarządzanie plikami i katalogami dyskowymi. Metody dostępu do bazy 
danych. Zarządzanie uŜytkownikami, ich uprawnieniami i sesjami w aplikacji. 
Programowanie obiektowe. Zapewnianie bezpieczeństwa aplikacji PHP. Wykrywanie 
i obsługa błędów. Przykładowe rozwiązania aplikacji WWW (np. forum dyskusyjne, 
sklep internetowy). 

4. Technologia ASP.NET. 
Platforma MS .NET – budowa i działanie, środowisko wykonania CLR, przestrzenie 
nazw. Budowa aplikacji wielowarstwowych ASP.NET za pomocą bibliotek 
WebForms i ADO.NET oraz języka programowania C#. 

5. Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. 
Rodzaje zagroŜeń, typowe scenariusze ataków na internetowe systemy informatyczne 
(np. SQL injection, Cross-site scripting – XSS) i metody ochrony przed nimi. Metody 
uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami. Metody szyfrowania danych 
przesyłanych przez sieć. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Wandschneider M., PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW, Helion, Gliwice 2006. 
 

Literatura uzupełniająca: 
1. Wang W., Tajemnice Internetu, hackingu i bezpieczeństwa, Helion, Gliwice 2004. 
2. W3C, standardy, dokumentacje: http://www.w3.org. 
3. York R., CSS. Gotowe rozwiązania, Helion, Gliwice 2006. 

 
Efekty kształcenia: 
Po zakończeniu kursu student powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu 
projektowania i implementowania dynamicznych aplikacji internetowych typu klient-serwer, 
z wykorzystaniem języka XHTML, kaskadowych arkuszy stylów CSS, języka JavaScript oraz 
technologii PHP lub ASP.NET. Student powinien takŜe potrafić instalować i konfigurować 
środowisko działania tego typu aplikacji. 
 
Język wykładowy: polski 
 



LABORATORIUM  
 
Wymagania wstępne: 
Wymagane zaliczenie laboratorium z przedmiotu Technologie tworzenia serwisów 
internetowych. 
 
Cele kształcenia: 
Celem laboratorium jest przekazanie studentowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu 
projektowania i implementowania dynamicznych serwisów internetowych w oparciu o takie 
technologie, jak: XHTML, CSS, JavaScript, PHP i ASP.NET. 
 
Metody dydaktyczne: 
Praktyczne ćwiczenia programistyczne do wykonania w laboratorium komputerowym, 
samodzielne opracowywanie przez studentów projektu rozwiązania informatycznego – 
aplikacji internetowej. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Studenci opracowują rozwiązania list zadań, za które uzyskują określoną punktację. 
Pozytywna ocena z laboratorium przyznawana jest studentowi, który zaliczył wszystkie listy 
zadań i zdobył łącznie przynajmniej 50% sumy punktów ze wszystkich list zadań.  
 
Treści programowe: 

1. Programowanie zachowania stron za pomocą języka JavaScript.  
Obiekty, funkcje, obsługa zdarzeń. Odwołanie do obiektów modelu dokumentu DOM. 
Dynamiczna zmiana stylu i zawartości elementów strony. Walidacja danych 
wprowadzanych przez uŜytkownika w formularzach. 

2. Technologia PHP. 
Instalowanie i konfigurowanie środowiska wykonania PHP. Funkcje, klasy i obiekty. 
Uwierzytelnianie uŜytkownika, zarządzanie jego sesją i dostępem do  zasobów 
systemu. Przetwarzanie formularzy, walidacja danych. Zarządzanie plikami 
i katalogami dyskowymi. Wykorzystanie warstwy bazy danych. Rozwiązywanie 
praktycznych zadań webmastera. 

3. Projekt dynamicznej aplikacji internetowej na wybrany temat. 
Określenie celów, załoŜeń i grupy odbiorców serwisu. Projekt struktury treściowej, 
architektury warstwowej, bazy danych i metod dostępu do niej, warstwy prezentacji. 
Implementacja aplikacji w technologiach XHTML, CSS, JavaScript oraz PHP lub 
ASP.NET. Testowanie rozwiązania. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Kierzkowski A., PHP 5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, 
Helion, Gliwice 2006.  

2. Wandschneider M., PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW, Helion, Gliwice 2006. 
 

Literatura uzupełniająca: 
1. Darie C., Ruvalcaba Z., ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych 

z wykorzystaniem C# i Visual Basica, Helion, Gliwice 2007.  
2. Lis M., JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, Helion, Gliwice 2006.  
3. W3C, standardy, dokumentacje: http://www.w3.org. 
4. York R., CSS. Gotowe rozwiązania, Helion, Gliwice 2006. 

 



Efekty kształcenia: 
Student powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania oraz 
implementowania dynamicznych aplikacji internetowych typu klient-serwer, 
z wykorzystaniem języka XHTML, kaskadowych arkuszy stylów CSS, języka JavaScript oraz 
technologii PHP lub ASP.NET. Student powinien takŜe potrafić instalować i konfigurować 
środowisko działania tego typu aplikacji. 
 
Osoby prowadzące: 
dr inŜ. Damian Dudek 
mgr inŜ. Konrad śurawski 


