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ВСТУП 

 

Головною метою лабораторних робіт є набуття практичного досвіду: 

 дослідження стану мережі й мережених з’єднань;  

 програмування в комп’ютерних мережах; 

 створення мережних додатків з базами даних; 

 створення сервлетів та аплетів мовою програмування Java. 

Під час виконання лабораторних робіт студенти вивчають методи 

програмування в комп’ютерних мережах. У результаті виконання лабораторних 

робіт передбачається практичне оволодіння сучаснимі технологіями 

розповсюдження інформації у мережному середовищі. 

Кожна лабораторна робота містить завдання. Студент повинен виконати 

його після того, як ознайомиться з конспектом лекцій та необхідною 

літературою. Звіти до лабораторних робіт студенти оформляють на окремих 

аркушах форматом А4 відповідно до змісту у вигляді HTML-сторінок. 

Звіт має містити такі розділи: титульну сторінку (зразок оформлення 

титульної сторінки звіту подано у додадку А); мету та тему роботи; завдання до 

лабораторної роботи; коротку теоретичну інформацію; необхідні ілюстрації та 

результати роботи у вигляді таблиць, графіків; лістинг і скріншоти (для 

програм); висновки за результатами роботи. 

Кожна лабораторна робота, що виконана та захищена за графіком, 

установленим робочою програмою навчального курсу, оцінюється за 

критерієм оцінювання знань за 100-бальною шкалою (див. розділ 2). 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Атрибути й операції. Установлення зв’язків між класами 

Мета: навчитися додавати атрибути й операції до класів, установлювати 

зв’язки між класами та пакетами. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час додавання атрибутів та операції використовують специфічні для 

мови особливості. Параметри встановдюються так, щоб показувати всі 

атрибути, всі операції та їх сигнатури (застосовують запис UML).  

Алгоритм додавання атрибутів та операцій такий.  

1. У меню моделі виберіть пункт Tools > Options (Інструменти > 

Параметри).  

2. Перейдіть на вкладку Diagram.  

3. Переконаєтеся, що прапорець Show visibility (Показати видимість) 

установлений.  

4. Переконаєтеся, що прапорець Show stereotypes (Показати  стереотипи) 

установлений.  

5. Переконаєтеся, що прапорець Show operation signatures (Показати  

сигнатури операцій) установлений.  

6. Переконаєтеся, що прапорці Show all attributes (Показати всі атрибути) і 

Show all operations (Показати всі операції) установлені.  

7. Переконаєтеся, що прапорці Suppress attributes (Подавити атрибути) і 

Suppress operations (Подавити операції) скинуті.  

8. Перейдіть на вкладку Notation (Нотація).  

9. Переконаєтеся, що прапорець Visibility as icons (Відображати 

піктограми) скинутий.   

Алгоритм додавання нового класу такий. 

1. Знайдіть у браузері діаграму Класів варіанта використання «Ввести 

нове замовлення».  
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2. Двічі клацнувши мишею на діаграмі, відкрийте її.  

3. Натисніть кнопку Class панелі інструментів.  

4. Клацніть мишею у середині діаграми, щоб помістити туди новий клас.  

5. Назвіть його Orderltem.  

6. Призначте цьому класу стереотип Entity.  

7. У браузере перетягнете клас у пакет Entities. 

Алгоритм додавання атрибутів такий. 

1. Клацніть правою кнопкою миші на класі Order.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New Attribute (Створити 

атрибут).  

3. Уведіть новий атрибут: OrderNumber: Integer.  

4. Натисніть клавішу Enter.  

5. Уведіть наступний атрибут: CustomerName: String.  

6. Повторивши кроки 4 і 5, додайте атрибути: OrderDate: Date 

OrderFillDate: Date.  

7. Клацніть правою кнопкою миші на класі Orderltem.  

8. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New Attribute (Створити 

атрибут).  

9. Уведіть новий атрибут: ITEMID: Integer.  

10. Натисніть клавішу Enter.  

11. Введіть наступний атрибут: ItemDescription : String.  

Алгоритм додавання операцій до класу Orderltem такий. 

1. Клацніть правою кнопкою миші на класі Orderltem.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New Operation (Створити 

операцію).  

3. Уведіть нову операцію: Create.  

4. Натисніть клавішу Enter.  

5. Уведіть наступну операцію: Setlnfo.  

6. Натисніть клавішу Enter.  

7. УВведіть операцію: Getlnfo. 
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Порядок виконання роботи 

Докладний опис операцій за допомогою діаграми Класів такий. 

1. Клацнувши мишею на класі Order, виділите його.  

2. Клацніть на цьому класі ще раз, щоб перемістити курсор усередину.  

3. Відредагуйте операцію Create(), щоб вона виглядала так: Create(): 

Boolean.  

4. Відредагуйте операцію Setlnfo(): Setlnfo(OrderNum : Integer, Customer : 

String, OrderDate : Date, FillDate : Date): Boolean. 

5. Відредагуйте операцію Getlnfo(): GETLNFOO : String.  

Докладний опис операцій за допомогою браузера такий. 

1. Знайдітьув браузері клас Orderltem.  

2. Розкрийте цей клас, клацнувши на  значку «+» поряд з ним. У браузеріе  

з’являться атрибути й операції класу.  

3. Двічі клацнувши мишею на операції GetInfo, відкрийте вікно її 

специфікації. 

4. У списку Return, що розкривається, class (Повернений клас) увкажіть 

String.  

5. Клацнувши мишею на кнопці ОК, закрийте вікно специфікації операції.  

6. Двічі клацніть у браузері на операції Setlnfo() класу Orderltem, щоб 

відкрити вікно її специфікації.  

7. У списку Return, що розкривається, class укажіть Boolean.  

8. Перейдіть на вкладку Detail (Детально).  

9. Клацніть правою кнопкою миші в області аргументів, щоб додати туди 

новий параметр. 

10. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Insert (Вставити). Rose додасть 

аргумент під назвою argname.  

11. Клацнувши один раз на цьому слові, виділите його і зміните ім’я 

аргументу на ID.  

12. Клацніть на колонці Турі (Тип). У списку типів, що розкривається, 

виберіть Integer.  
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13. Клацніть на колонці Default (За умовчанням), щоб додати значення 

аргументу за умовчанням. Уведіть число 0.  

14. Натиснувши на кнопку ОК, закрийте вікно специфікації операції.  

15. Двічі клацніть на операції Create() класу OrderItem, щоб відкрити 

вікно її специфікації.  

16. У списку Return, що розкривається, class укажіть Boolean.  

17. Натиснувши на кнопку ОК, закрийте вікно специфікації операції.  

Докладний опис операцій такий. 

1. Використовуючи браузер або діаграму Класів, уведіть наступні 

сигнатури операцій класу OrderDetail: Open(): Boolean, SubmitInfo: Boolean, 

Save(): Boolean.  

2. Використовуючи браузер або діаграму Класів, уведіть сигнатуру 

операцій класу OrderOptions: Create(): Boolean.  

3. Використовуючи браузер або діаграму Класів, уведіть сигнатуру 

операцій класу OrderMgr: SaveOrder(ORDERID: Integer): Boolean.  

4. Використовуючи браузер або діаграму  Класів, уведіть сигнатури 

операцій класу TransactionMgr: SaveOrder(ORDERID: Integer): Boolean, Commit: 

Integer. 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи. 

2. Відповісти на контрольніпитання. 

3. У середовищі Rose додати розглянуті атрибути й операції до діаграми 

Класів до своєї курсової роботи. 

4. Додати до діаграм потрібні специфікації. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення мають атрибути й операції? 

2. Які правила додавання атрибутів та операцій до діаграми Класів? 

1. Які існують рекомендації щодо додавання операцій до класу 

Orderltem? 
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Література: [1, 154–161; 2, 82–112; 3, 47–98; 4, 217–224; 5, 3–10; 6, 140–

149; 7, 133–140]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Діаграма Діяльності. Діаграма з розділенням галузей 

відповідальності 

Мета: навчитися застосувати призначеного для користувача інтерфейсу 

та stateful протоколів. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час моделюванні функціонування системи виникає необхідність 

деталізувати особливості алгоритмічної та процедурної реалізації виконуваних 

системою операцій. Для цього зазвичай використовуються блок-схеми або 

структурні схеми алгоритмів. Кожна така схема акцентує увагу на 

послідовності виконання певних процедур або елементарних операцій, які в 

сукупності призводять до отримання бажаного результату. 

Для моделювання процесу виконання операцій у мові UML 

використовуються діаграми діяльності. Графічний запис, який у них 

використовується, багато в чому схожаий на діаграму станів. Кожний стан на 

діаграмі діяльності відповідає виконанню деякої операції, а перехід у 

наступний стан відбувається лише після завершення виконання цієї операції.  

Стани діяльності та дії. 

Стан діяльності (activity state) – стан у графі діяльності, який слугує для 

подання послідовності дій, що вимагають певного часу. 

Вихід із стану діяльності відбувається після виконання специфікованої в 

ньому do-діяльності. Стан діяльності не може мати внутрішніх переходів, 

оскільки він є елементарним. Діяльність, описана в стані діяльності, не може 

бути перервана жодними зовнішніми подіями. Звичайне використання стану 

діяльності полягає в моделюванні підпроцесу виконання окремих алгоритмів 

або процедур. 

Стан дії (action state) – спеціальний випадок стану з деякою вхідною 
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дією і, принаймні, одним переходом, що виходить із стану. 

Перехід із стану дії відбувається після завершення вхідної дії. Стан дії не 

може мати внутрішніх переходів, оскільки він є елементарним. Звичайне 

використання стану дії полягає в моделюванні кроку виконання алгоритму або 

процедури в рамках одного потоку управління. 

Графічно стани діяльності та дії зображаються однаковою фігурою, що 

нагадує прямокутник, бічні сторони якого замінені опуклими дугами (рис. 2.1). 

У середині цієї фігури записується ім’я стану діяльності (рис. 2.1, а) або дії 

(рис. 2.1, б) у формі виразу (expression), який має бути унікальним у межах 

однієї діаграми діяльності.  

 

Рекомендується як ім’я простої дії використовувати дієслово із словами 

пояснень. 

Інколи виникає необхідність зобразити на діаграмі діяльності складну 

дію, яка водночас, складається з декількох простіших. У цьому випадку можна 

використовувати спеціальне позначення стану піддіяльності (subactivity state). 

Цей стан є графом діяльності та позначається спеціальною піктограмою в 

правому нижньому кутку символу стану дії (рис. 2.2). Така конструкція може 

застосовуватися до будь-якого елементу мови UML, яка підтримує 

«вкладеність» своєї структури. У цьому разі піктограма може бути додатково 

помічена типом вкладеної структури. 

 

 

(a) 

 

проста діяльність 

Обчислити загальну 

вартість товарів 
tax: = totalSum*0.1 

(б) 

 

вираз 

Рисунок 2.1 – Графічне зображення станів діяльності та дії 
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Кожна діаграма діяльності має єдиний початковий і кінцевий стани. Вони 

мають такі ж позначення, як і на діаграмі станів. Саму діаграму діяльності 

прийнято розташовувати так, щоб дії слідували зверху вниз або зліва направо. 

На діаграмі діяльності допускається показувати декілька кінцевих станів.  

Порядок виконання роботи 

Додамо зв’зки до класів, що беруть участь у варіанті використання 

«Ввести нове замовлення».  

Алгоритм додавання зв’язків такий. 

1. Знайдіть у браузеріе діаграму Класів «Уведення нового замовлення».  

2. Двічі клацнувши на діаграмі, відкрийте її.  

3. Перевірте, чи є в панелі інструментів діаграми кнопка Unidirectional 

Association (Однонаправлена асоціація). Якщо її немає, продовжите настройку, 

виконавши кроки 4 і 5. Якщо є, приступайте до виконання самої вправи.  

4. Клацніть правою кнопкою миші на панелі інструментів діаграми і в 

меню, що відкрилося, виберіть пункт Customize (Набудувати).  

5. Додайте на панель кнопку Creates A Unidirectional Association 

(Створити однонаправлену асоціацію).  

Алгоритм додавання асоціацій такий.  

1. Натисніть кнопку Unidirectional Association панелі інструментів.  

2. Проведіть асоціацію: 

 від класу OrderOptions до класу OrderDetail; 

Розробити бізнес-

план  

Оформити кредит у 

банку 

Символ стану 

піддіяльності 

Рисунок 2.2 – Графічне зображення стану піддіяльності 
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 від класу OrderMgr до класу Order; 

 від класу OrderMgr до класу TransactionMgr; 

 від класу TransactionMgr до класу Order; 

 від класу TransactionMgr до класу Orderltem; 

 від класу Order до класу Orderltem. 

6. Клацніть правою кнопкою миші на однонаправленій асоціації між 

класами OrderOptions і OrderDetail з боку класу OrderOptions.  

7. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Multiplicity > Zero or One 

(Множинність > Нуль або один).  

8. Клацніть правою кнопкою миші на іншому кінці однонаправленої 

асоціації.  

9. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Multiplicity > Zero or One 

(Множинність > Нуль або один).  

10. Повторіть кроки 4–7, додавши  на діаграму значення множинності для 

решти асоціацій. 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи. 

2. Відповісти на контрольніпитання. 

3. В середовищі Rose створити Діаграму Діяльності (додати розглянуті 

зв’язки й асоціації до діаграми Класів) до своєї курсової роботи. 

4. Додати до діаграм потрібні специфікації. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

3. Яке призначення і склад діаграми Діяльності? 

4. Які правила побудови діаграми Діяльності? 

5. Які існують рекомендації щодо побудови діаграми Діяльності? 

 Література: [2, 41–82; 3, 98–262; 4, 112–132; 5, 10–25; 7, 340–347;           

8, 22–37; 10, 89–97]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Серверні сторінки Java. Сервлети. Управління даними додатку 

Hibernate 

Мета: вивчити основні елементи мови Java для створення мережних 

додатків. 

Короткі теоретичні відомості 

Мережа – це сукупність фізично з’єднаних комп’ютерів і периферії. 

Окрема мережа має унікальний набір апаратного забезпечення, що дозволяє 

комп’ютерам і периферії взаємодіяти між собою. Мережі утворять багато нових 

типів додатків. У мережах деякі комп’ютери, названі серверами, виконують 

спеціалізовані завдання з доручення інших програм. Програма, що 

використовує сервер, називається клієнтом. 

Для написання клієнт/серверних додатків варто створити дві програми: 

клієнт і сервер. У цих програмах варто визначити, як вони будуть взаємодіяти – 

правила, які мають випливати із програми. Як відомо, правила, яких програми 

мають дотримувати для зв’язку один з одним, називаються протоколами. 

Основним протоколом у мережі Internet є TCP/IP. Найбільш 

розповсюдженими протоколами, що використовують у своїй основі протокол 

TCP/IP, є: HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол передачі гіпертексту; 

NNTP (Network News Transfer Protocol) – протокол перегляду групи новин; 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – протокол відправлення електронної 

пошти; POP3 (Post Office Protocol) – протокол читання електронної пошти; FTP 

(File Transfer Protocol) – протокол передачі файлів. 

Для вказівки на файли ресурсів у Internet використовується універсальна 

адреса URL (Universal Resource Locator). URL складається з двох частин – 

префікса протоколу й універсального ідентифікатора ресурсу URI (Universal 

Resource Identifier). Префікс протоколу визначає, як клієнтське програмне 

забезпечення зв’язується із серверним програмним забезпеченням для 

одержання доступу до ресурсу. URI містить Іntеrnеt-адресу сервера і місце 

розташування файлу на сервері. 
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У програмах на Java можна створити об’єкт типу URL, використовуючи 

конструктор URL. Насправді конструктор не завантажує ресурс. Для 

завантаження об’єкта варто використовувати методи класу URL. Якщо 

синтаксис URL невірний, то конструктор згенерує виключення 

MalformedURLException. Таким чином, об’єкт типу URL необхідно створювати 

в блоці try: 

try 

{ 

URL fvti = new URL("http://cs.dgtu.donetsk.ua"); 

URL home = new URL(fvti, "index.htm"); 

} 

catch (MalformedURLException e) 

{ 

System.out.println("URL не існує:" + e.getMessage()); 

} 

Як відомо, Ір-адресу ідентифікує комп’ютер, а номер порту – процес 

(програму), що працює на комп’ютері. Номер порту використовується для 

клієнтських і серверних додатків. Комбінація номера порту й Ір-адреса створює 

сокет і є останнім штрихом у комунікаційному шляху. Значення сокета поєднує 

в собі значення, характерне для додатка, з Ір-адресою і номером порту. 

Коли два додатки мають потребу в з’єднанні, вони можуть знайти один 

одного за допомогою Internet. Коли один додаток знає сокет іншого додатка і 

навпаки, то можна створити сокетне з’єднання. Звичайно клієнт шукає сервер. 

Клієнт намагається з’єднатися із сервером, ініциалізуя сокетне з’єднання. Це 

робить клієнтське повідомлення, посилаючи повідомлення (свій сокет) на 

сервер. Сервер водночас створює сокет, що буде використовуватися для зв’язку 

з клієнтом, і посилає сокет клієнту з першим повідомленням. 

Для ініціалізації сокетного з’єднання варто використовувати клас Socket. 

Спочатку необхідно створити об’єкт типу Socket, вказавши Ір-адресу сервера і 

номер порту. Якщо вказати ім’я домена, то Java перетворить його за допомогою 
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DNS-сервера до Ір-адреси. наступний фрагмент демонструє, як клієнт 

з’єднується із сервером: 

try 

{ 

socket = new Socket ("cs.dgtu.donetsk.ua", 3128); 

} 

catch (IOException e) 

{ 

System.out.println ("Помилка:"+e); 

} 

Отже, клієнтський додаток відповідає за пошук сервера. Сервер водночас 

має очікувати, поки клієнт з’єднається, тобто сервер має бути запущений на 

порту. Для створення сокета сервера варто створити serverSocket. Конструктор 

як аргумент одержує номер порту сервера. Коли клієнт робить запит, метод 

accept повертає сокет клієнта. По завершенню зв’язку, чи клієнт/сервер може 

закрити сокет, використовуючи метод close класу Socket. 

Як відомо, многопоточність дозволяє програмам виконувати задачі 

паралельно. Сервер є хорошим прикладом програми, що має бути 

многопоточной. Якби сервер мав тільки один потік керування, то в цей 

проміжок часу тільки один клієнт міг би зв’язатися із сервером. Якщо написати 

сервер, що підтримує многопоточность, то він могтиме обробляти кілька 

з’єднань одночасно. 

У більшості клієнтських додатків підтримка декількох потоків також 

може виявитися не зайвою. Наприклад, Wеb-браузер – це многопоточний 

додаток. У браузерi можна мати кілька відкритих вікон, і у вікнах можуть 

одночасно виконуватися завантажені аплети. Для виконання кожної операції 

завантаження браузер запускає новий потік, що виконує відповідну обробку. З 

використанням одного потоку керування, під час запису інформації чи 

одержанні її з потоку, програма має очікувати виконання операції 

введення/висновку. Цей процес називається блокуванням/висновком. Під час 
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використаня декількох потоків керування для виконання потокових операцій 

додаток може продовжувати виконувати інші операції. 

Порядок виконання роботи 

Як клієнт, так і сервер для створення потоків можуть використовувати 

методи getInputStream і getOutputStream класу Socket. Потім клієнт і сервер 

перетворять потоки до об’єктів типу DataInputStream і DataOutputStream. 

Приклад програми, яка демонструє властивості серверного та 

клієнтського додатка. 

import java.awt.* 

import java.net.* 

import java.io.* 

class clientThread extends Thread { 

DataInputStream dis = null; 

Socket s = null; 

public clientThread() { 

try { 

s = new Socket("127.0.0.1",2525); 

dis = new DataInputStream(s.getInputStream()); } 

catch (IOException) { 

System.out.println ("Помилка:"+e);} 

} 

public void run() { 

while (true) { 

try { 

String msg = dis.readLine(); 

if (msg == null) break; 

System.out.println (msg); 

} 

catch (IOException) { 

System.out.println ("Помилка:"+e); 
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} 

} 

} 

} 

public class clientAndServerTest extends Frame { 

static ServerSocket server = null; 

public boolean handleEvent (Event evt) { 

if (evt.id == Event.WINDOW_DESTROY) { 

System.exit(0); 

} 

return super.handleEvent(evt); 

} 

public boolean mouseDown(Event evt, int x, int y) { 

new clientThread().start(); 

return (true); 

} 

public static void main(String args[]) { 

clientAndServerTest f = new clientAndServertest(); 

f.resize(200,200); 

f.show(); 

try { 

server = new ServerSocket(2525); 

} 

catch (IOException) { 

System.out.println ("Помилка:"+e); 

} 

while (true) { 

Socket s = null; 

try { 

s = server.accept(); 
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} 

catch (IOException) { 

System.out.println ("Помилка:"+e); 

} 

try { 

PrintStream ps = new PrintStream(s.getOutputStream()); 

ps.println("Тест!"); 

ps.flush(); 

s.close(); 

} 

catch (IOException) { 

System.out.println ("Помилка:"+e); 

} 

} 

} 

} 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Написати додаток, що виконує функції Web-браузера, який оброблює 

такі теги з усіма їх параметрами: TITLE, TABLE, TR, TD, TH, CAPTION, IMG, 

A, FONT, HR, BR.  

2. Написати додаток, що виконує функції proxy-сервера для 

обслуговування декількох клієнтів. 

3. Написати додаток, що виконує відправлення електронної пошти по 

заданих адресах з можливістю написання листа і вкладення файлів. 

4. Написати додаток, що виконує прийом електронних повідомлень з 

поштового сервера і їх візуальне відображення. 

5. Написати додаток, що виконує функції Web-браузера, який оброблює 

такі теги з усіма їх параметрами: TITLE, HR, BR, SELECT, OPTION, IMG, A, 

BASEFONT. 
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6. Написати додаток з візуалізацією роботи, що виконує функції       

Web-сервера – організація віртуальної кореневої директорії, до якої 

здійснюється відправлення статичних HTML-сторінок. 

7. Написати додаток з візуалізацією роботи, що виконує функції         

FTP-сервера – підтримка основних команд: створення й видалення директорії, 

одержання інформації про файли, відправлення і прийом файлів. 

8. Написати додаток з графічним інтерфейсом, що виконує функції    

FTP-клієнта: відправлення і прийом файлів зао двома режимами – бінарному і 

текстовому. 

9. Написати додаток, що реалізує протокол ICQ (прийом відправлення 

повідомлень, ведення бази отриманих і відправлених повідомлень, підтримку 

контакт-листа). 

10.  Написати додаток, що забезпечує одержання списку підтримуваних 

груп новин із сервера, читання заданих груп новин, сортування отриманих 

повідомлень. 

11.  Написати додаток, що здійснює функції перетворення доменного 

імені в IP-адресу і назад з використанням одного з DNS-сервера. 

12.  Написати додаток, що забезпечує функції Socks-сервера версії 4. 

Контрольні питання 

1. Що таке сокет у Java-додатку?  

2. Призначення додатка, що виконує роль клієнта. 

3. Основні функції серверного додаткау. 

4. Створення з’єднання між клієнтом і сервером. 

5. З використанням яких елементів мови Java можливо одночасне 

виконання серверної та клієнтської частин додатка? 

6. Елементи мови Java для підключенню до сервера. 

Література: [2, 52–86; 7, 211–232; 6, 63–73; 8, 33–45; 11]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Розробка різних рівнів WEB-додатків. Компоненти даних і 

сеансові компоненти 

Мета роботи: вивчити основні елементи для створення WEB-додатків. 

Короткі теоретичні відомості 

Java забезпечує можливість використовувати у World Wide Web 

«виконуємий вміст» завдяки виконанню в гіпертекстовому документі міні-

програм, відомих як аплети. Незвичайним є формат готового до виконання 

коду, у який транслюються апплети Java, – це апаратно-незалежний побайтовий 

формат. Завдяки використанню такого нейтрального формату відкомпільовані 

Java-програми можна переміщати по Internet, оскільки вони не залежать від 

операційної системи, у якій виконуються. 

Апплети Java виконуються у браузері. В апплетах точка входу 

визначається за допомогою методу ініціалізації init(). Ядро програмного 

забезпечення Java, убудоване в Netscape, шукає метод init() і потім приступає до 

виконання наступних безпосередньо за цим ключовим словом операторів. 

Апплет має виконуватися з гіпертекстового документа HTML. Саме з цією 

властивістю апплетів зв’язане походження терміна «виконуваний уміст». Щоб 

включати аплети у файл HTML, у браузері використовується HTML-тег 

<applet>. Тег <applet> є контейнерним тегом. Це означає, що в тексті 

гіпертекстового документа за цим тегом обов’язково повинний бути зазначений 

закриваючий тег </applet>. Нижче приведений синтаксис тега <applet> 

(необов’язкові атрибути зазначені у квадратних дужках ([ і ])). 

<applet 

code="File.class" 

[codebase="ClassDirectory"] 

[width=w ] 

[height=h ] 

[vspace=vs ] 

[hspace=hs ] 



 

 21 

[alt=text ] 

[name=appletName] [align=left | right | top | middle | baseline |bottom ] 

> 

[ <param name = ParamName value=ParamValue> ] 

[ HTMLText . . . ] 

</applet>, 

де атрибут code задає ім’я файлу, який загружається, з розширенням. 

Сlass, codebase – ім’я каталогу, у якому міститься цей файл (файли) з 

розширенням .class, width – ширина області відображення апплета в пікселях, a 

height – її висота. Використовувати лапки (") в іменах аргументів 

необов’язково. Тег <param> призначений для завдання імен (ParamName) і 

значень (ParamValue) параметрів, що передаються апплету з файлу HTML. 

Допускається завдання декількох тегов <param>. HTMLText – текст, 

призначений для користувачів, що застосовують браузери, не підтримуючі 

мову Java. Цей текст виводиться на екран у том виді, у якому зазначений у 

цьому тезі. Він має задаватися у форматі HTML; на його довжину обмежень не 

накладається. Атрибут alt призначений для виводу тексту у вікнах броузеров, 

що розпізнають тег <applet>, але не можуть виконати апплет. У JDK 1.2 

підтримується також атрибут align, який за своєю дією аналогічний тегу <img 

align=. . . src>. Атрибут align призначений для завдання способу розміщення 

області відображення апплета на сторінці. Атрибутами vspace і hspace 

задаються розміри полей порожнього простору над і під областю виводу 

апплета (значення обох атрибутів указуються в пікселях). 

Передача параметрів за допомогою методу getParameter(). 

В апплет можна передавати параметри з файлу HTML, у якому він був 

запущений, за допомогою тега <param>. Це робиться за допомогою методу 

getParameter (). Наприклад, нижче приведений фрагмент тексту аплета, у якому 

виводиться значення параметра PERSON, переданого в аплет з файлу HTML: 

Class myApplet extends Java.applet.Applet { 

…  
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public start () { 

string personParam = getParameter ("person"); 

... 

} 

... 

} 

У цьому фрагменті коду результат виконання getParameter() записується в 

строкову змінну personParam. За допомогою аргументу "person" в апплет 

передається параметр person. Для цього у файлі HTML, у який включений 

даний апплет, має бути присутнім такий тег: 

<applet code=myApplet codebase=classes> 

<param name=PERSON value=Jason> 

</applet> 

У цьому разі значення параметра person дорівнює "Jason". 

Розробка Java-апплета. 

Апплет (чи програма) Java складається з одного чи більш "модулів", які 

називають компілюємими модулями. Компілюємий модуль може містити будь-

який синтаксично правильний вираз мовою Java, включаючи коментарі і 

пробіли. Не існує будь-яких обмежень, що стосуються стилю оформлення 

тексту програми, тому програміст може розташовувати всі рядки тексту так, як 

йому зручно. Розглянемо приведений нижче приклад апплета "Hello World": 

//Програма "Hello World!" 

import Java, awt. Graphics; 

public class HelloWorld extends Java.applet.Applet { 

public void init() {  

resize(150,25) ; 

} 

public void paint (Graphics g) { 

g.drawstring("Hello World!",50,25); 

} 
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Оператори import завжди розташовані на самому початку програми Java. 

Вони дозволяють включити в цей апплет корисні засоби з інших, вже існуючих 

класів Java, оформлених у вигляді пакетів. Пакети є аналогами бібліотек 

заздалегідь написаних програм; їх можна включати в розроблювальні апплеты 

там, де це потрібно, і тоді, коли це потрібно. У комплект постачання Java 

входить низка пакетів для підтримки практично усіх видів задач – від 

малювання різних геометричних фігур до відтворення звукових файлів. У 

цьому випадку awt позначає Abstract Window Toolkit (Пакет абстрактних класів 

для реалізації віконного інтерфейсу). Цей пакет Java дозволяє включити в 

розроблювальний апплет графічні об’єкти: меню, вікна, списки вибору і їм 

подібні. Використовуваний у приведеному вище прикладі метод drawstring () 

міститься в пакеті Awt, і для того, щоб використовувати цей метод, необхідно 

імпортувати пакет Awt. 

Ініціалізація апплета. 

Під час запуску апплета його виконання має починатися в якійсь 

визначеній точці програми. Ця точка задається за допомогою методу init(). Весь 

процес виконання апплета можна надати як низку етапів. Першим таким етапом 

є init (), метод ініціалізації, який завжди використовується для підготовки 

робітничого середовища апплета. Якщо звернутися до тексту розглянутого 

вище приклада, ми побачимо такий вираз: 

public void init () { 

resize (150, 25 ); 

} 

Тут визначається метод init(), і відповідний йому програмний блок 

відзначений за допомогою дужок { і }. Функція resize (width, height) визначена в 

класі java.awt.Graphics, що загружається за допомогою import на самому 

початку апплета. Вона використовується для завдання розмірів області 

відображення апплета під час перегляду його в браоузері. Аргументи width 

(ширина) і height (висота) цієї функції задаються в пікселях. 

Виведення інформації в апплеті. 
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Для того, щоб змусити апплет виводити будь-яку інформацію у вікно 

браузера, варто використовувати метод Paint(). Цей метод буде визначений у 

всіх апплетах, які вам зустрінуться, оскільки усі вони зазвичай призначені для 

виводу як текстової, так і графічної інформації. Наприклад, у нашому прикладі 

метод Paint () визначений таким способом: 

public void paint (Graphics g) { 

g.drawstring("Hello World!", 50, 25); } 

Для методу Paint () обов’язково має вказуватися аргумент Graphics g, 

яким задається посилання на клас Graphics. Об’єкт – екземпляр класу Graphics – 

у цьому прикладі має ім’я g, хоча замість нього можна було б вказати будь-який 

інший коректний ідентифікатор. Клас Graphics входить у клас Awt 

(java.awt.Graphics), що імпортується на самому початку цієї програми.  

Отже, в операторі: g.drawstring ("Hello World!",50,25); використовується 

Awt-функція drawstring (string, x, у). Виклик цієї функції здійснюється за 

допомогою посилання на клас Graphics, у якому вона міститься, а для доступу 

до даного класу використовується об’єкт g. Функція drawstring () є функцією 

Awt, що виводить деякий текст на екран у задану область. Ця область задається 

координатами х, у в пікселях і визначається щодо області відображення 

апплета. Так само можна викликати і будь-яку іншу графічну функцію з пакета 

Awt. Результатом виконання цього апплета буде відображення на екран 

браузера рядка "Hello World!", drawstring () – це основна функція Java, 

призначена для відображення текстових рядків в апплетах. 

Отже, всі апплети мають включати такі етапи у зазначеній послідовності. 

1. Імпорт необхідних класів, наприклад Java.awt.Graphics, для 

забезпечення доступу до графічних функцій.  

2. Визначення власного класу (MyClassName) за допомогою ключового 

слова class таким способом: 

public class MyClassName extends Java.applet.Applet {  

} 
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3. Визначення методу init() і виклик у ньому функції resize (), щоб 

задати розміри області відображення апплету. 

4. Визначення методу Paint (Graphics obj), що буде здійснювати 

відображення інформації у задану область висновку. 

Порядок виконання роботи 

Створіть приведений нижче файл і загрузіть його у браузер, попередньо 

переконавшись у тому, що загружена в браузер програма зможе знайти 

відповідний файл із розширенням.class. Якщо ви зберігаєте класи не в тому 

каталозі, що зазначений у файлі HTML, унесіть відповідні зміни в атрибут 

codebase, щоб у ньому містилася точна інформація про відносне розташування 

цього каталогу. 

<html> 

<head><title>Hello World! </title> 

</head> 

<body> 

<applet code="HelloWorld.class" codebase="classes" width=150 

height=100> 

<hr>The 'HelloWorld' applet would normally appear 

here<hr> 

</applet> 

</body> 

</html> 

Після того, як ви напишете текст апплета, його необхідно відкомпілювати 

за допомогою компілятора JAVAC.EXE, як було описано вище. У результаті 

успішної компіляції має бути отриманий файл HelloWorld. class, на який можна 

тепер посилатися в документі HTML за допомогою тега <applet>.  

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи 

2. Відповісти на контрольніпитання. 
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3. Згідно з варіантом завдання до лабораторної роботи № 3 створити 

JavaScript і підключити його до Вашого сайту. 

4. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке Java-апплет?  

2. Чим Java-апплет відрізняється від Java-додатка? 

3. Як вмонтувати апплет у WEB-сторінку? 

4. Що таке система безпеки і як вона реалізована в апплетах? 

5. Як передати параметри в апплет? 

6. Опишіть структуру реалізації Java-апплета. 

7. Опишіть вивід інформації в Java-апплетах. 

Література: [1, 261–263; 4, 132–141; 5, 25–31; 7, 347–353; 8, 41–50; 11]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. WEB-служби. Інтерфейс WEB-служб. Керування процесами 

Мета: придбати навички у розробці динамічних Web-сторінок на основі 

технології CGI. 

Короткі теоретичні відомості 

Apache – найбільш популярний WEB-сервер, перенесений на більшість 

операційних систем. Серед основних особливостей можна виділити такі. 

1. Могутній, зручний, надійний Web-сервер:. 

2. Підтримка останніх протоколів, в т.ч. HTTP/1.1 (RFC2616). 

3. Легко настроюється і розширюється з використанням модулів 

сторонніх постачальників. 

4. Може бути розширений завдяки написанню модулів з 

використанням Apache module API. 

5. Ппостійно розвивається. 

Під час роботи з сервером Apache можна виділити такі основні 

директорії: 

 conf містить файли конфігурації, з яких самим важливим є httpd.conf; 
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 htdocs містить HTML сценарії, що надаються клієнтам вузла (цей 

каталог і його підкаталоги утворять Web-простір, доступний для кожного, хто 

працює у Web); 

 logs містить дані реєстрації доступу і помилок. 

Призначення Perl – допомогти програмісту у виконанні рутинних задач, 

які для shell дуже важкі або погано переносимі, а також занадто незрозумілі, 

складні для кодування на C або іншій мові, що використовується. Важкі 

конструкції цієї мови дозволяють створювати (з мінімальною витратою сил) 

деякі дуже ефективні спеціалізовані рішення й універсальні інструменти. 

Задуманий спочатку як мова для операційної системи UNIX, Perl зараз працює 

практично скрізь, включаючи MS-DOS, VMS, OS/2, Macintosh і всі відомі 

різновиди Windows. 

Розглянемо приклад типової Perl програми взаємодіючої з браузером 

через CGI інтерфейс. 

#!c:/program files/Perl520/bin/perl -w 

use strict; 

use CGI qw(param); 

my ($age); 

$age = param( "age"); 

"print Content-Type: text/html\n\n"; 

print "<html><body>"; 

print "Вам $age років"; 

print "</body></html>"; 

Перший рядок говорить про те, що програма написана на мові Perl. Для 

Windows-систем це буде конструкція типу: #!c:/ program files/Perl/bin/perl. Ключ 

w указує на те, що Perl буде видавати попереджувальні повідомлення про 

потенційно небезпечні конструкції. Рекомендується завжди використати цей 

параметр. Конструкція use strict говорить про те, що всі змінні мають бути 

описані в блоці my(). Оператором use ми так само можемо підключати зовнішні 

модулі так, як це зроблено з модулем CGI у цьому прикладі. Отримання 
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вхідних параметрів з CGI-інтерфейсу здійснюється функцією param модуля 

CGI. Видачу результатів роботи програми потрібно призначувати стандартним 

вихідним потоком. Для видачі текстової інформації використовується 

визначник Content-Type: text/html з обов’язковим пустим рядком перед даними. 

Клієнт може запитати у веб-сервера як документ-файл з диска, так і 

документ, що динамічно формується деякою зовнішньою програмою (зазвичай 

– залежно від даних, наданих користувачем під час заповнення форми). 

Інтерфейс CGI являє собою специфікацію взаємодії веб-сервера і зовнішньої 

програми, яку веб-сервер запускає для обробки запиту (зовнішня програма, 

незалежно від своєї природи, часто називається CGI-скриптом.)  

CGI визначає, як дані, надані клієнтом у запиті, передаються програмі, як 

програма повертає згенерований HTML-контент серверу і які змінні оточення 

встановлюються сервером під час запуску програми. Змінні оточення несуть 

додаткову інформацію про сервер і запит (наприклад, тип сервера, IP-адресу 

клієнта та ін.).  

Дані із заповненої клієнтом HTML-форми можуть передаватися на сервер 

двома методами: GET і POST, це визначається параметром method відповідного 

тега <form method=... action=...>. У першому випадку (GET) дані приєднуються 

після знаку питання в кінець URL, вказаної в параметрі action, у другому 

випадку – передаються в тілі запиту – в секції, призначеній для даних (слідує 

після всіх заголовкiв і пустого рядка). В обох випадках дані кодуються 

однаково.  

При виклику CGI-програми все, що поступило у тілі запиту, подається 

програмі на стандартне введення, а все, що знаходиться в URL після знаку 

питання, вміщується в змінну оточення QUERY_STRING. Веб-сервером дані 

запиту ніяк не інтерпретуються і не перетворюються, ці завдання покладені на 

CGI-програму.  

CGI-програма видає вміст відповіді (зазвичай, HTML-контент) на свій 

стандартний вивід, який перехоплюється веб-сервером для того, щоб відіслати 

ці дані клієнту. Заздалегідь CGI-програма має надрукувати заголовок "Content-

Type" і відділити його від даних пустим рядком. Наприклад, виведення CGI-, 

що генерує HTML, може виглядати так:  

Content-Type: text/html 
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<HTML> 

<BODY> 

<H1>Hello, world</H1> 

</BODY>  

<HTML>  

Конфігурування сервера Apache для виконання CGI-скриптов 

Для того, щоб Apache сприймав усі файли, що знаходяться в деякому 

каталозі як CGI-скрiпти, треба використати директиву  

ScriptAlias /віртуальний/шлях/ /шлях/до/каталог/ 

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/www/cgi-bin/ 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри імена файлів, 

номера рядків, набір символів. Полічити все входження вказаних символів у 

вказаних файлах і вивести результат.  

2. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри адреси хостiв. 

Далі виконує команду ping для вказаних машин і виводить форматований 

результат тестування. 

3. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри імена файлів. 

Далі по кожному файлу виводить докладну інформацію (розмір, дата 

створення, атрибути і т. д.). 

4. Написати програму, яка проводить операцію «Upload» (тобто 

завантаження вказаного файла на сервер). 

5. Написати програму, яка отримує як вхідний параметр ім’я файла. Далі 

програма має передати вказаний файл від сервера до клієнта. 

6. Написати програму, яка отримує як вхідний параметр ім’я файла і 

двох підрядків. Далі необхідно зробити заміну першого підрядка на другий у 

вказаному файлі і вивести кількість вироблених замін. 

7. Написати програму, яка отримує як вхідний параметр ім’я файла. Далі 

проводить підсумовування всіх чисел у вказаному файлі і виводить результат. 

8. Написати програму, яка отримує як вхідні параметри шаблон і ім’я 

директорії. Далі програма має вивести всі файли, що задовольняють указаному 

шаблону (допускається використання символів * і? ). 
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9. Написати програму, яка реалізовує функцію лічильника відвідування 

сторінок. 

10.  Написати програму, яка як вхідний параметр отримує код на будь-

якій мові програмування (З, Java, Perl, …). Далі проводить розфарбування 

(виділення кольором) основних операторів (не менше за 10) і результат 

повертає клієнту. 

11.  Написати програму, яка реалізовує функцію on-line перекладача. 

Програма отримує як вхідний параметр текст, а повертає його переклад. 

Словникова база має нараховувати не менше з 50 слів. 

12.  Написати програму, яка реалізовує функцію пошуку. Як вхідний 

параметр передаються ключові слова. Далі програма сканує всі файли поточної 

директорії на предмет збігу шуканих виразів. Результат оформляється у вигляді 

посилань на знайдені файли. 

13.  Написати програму, яка проводить перевірку уведеной користувачем 

форми (ФІО, вік, адреса, телефон, e-mail) на коректність. Результатом має бути 

шаблон, заповнений указаними користувачем даними. 

14.  Написати програму, яка отримує як вхідні параметри імена текстових 

файлів. Необхідно зробити об’єднання цих файлів в один результуючий і 

передати цей файл клієнту. Під час об’єднанні однакові рядки не мають 

повторюватися. 

15.  Написати програму, яка реалізовує одну з функцій роботи системи 

WEB-пошти, а саме отримання списку нових повідомлень. 

Контрольні питання 

1. Призначення і принцип роботи сервера Apache.  

2. Призначення CGI протоколу. 

3. Основні відмінності клієнтських запитів GET і POST. 

4. Що таке регулярні вирази і галузь їх застосування. 

5. «Життєвий цикл» CGI додатку. 

6. Основні методи написання безпечних CGI скриптiв. 

Література: [1, 152–186; 4, 311–332; 8, 163–179; 10, 233–265; 11]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 100-БАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

 Оцінювання знань студентів, отриманих на лабораторних заняттях з 

навчальної дисципліни «Сучасні технології програмування», проводять за 

схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іспит 

Підготовка та робота 

студентів на лабораторних 

заняттях 

 

Захист лабораторних робіт 

Захист кожної лабораторної 

роботи 

30 балів 40 балів 

8 балів 
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