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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної професійно-зорієнтованої навчальної дисципліни “Спецкурс 

Прикладне програмування  в комп’ютерних мережах” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки _магістрів з галузі знань 11  –  Математика та статистика,   спеціальності 113 – 

Прикладна математика. 

Предметом вивчення  є моделі клієнта і сервера, взаємозв’язок протоколів та додатків, 

використання сценарного підходу, сервлетів та аплетів мови програмування Java, підходи розробки 

додатків для мобільних пристроїв. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія програмування, системне програмування, програмування 

комп’ютерної графіки, об’єктно-зорієнтований аналіз та проектування, WEB програмування та ін. 

Матеріал курсу використовується під час вивчення дисциплін: сучасні технології 

програмування, методи об’єктно-зорієнтованого програмування та ін. Дисципліна забезпечує 

подальше виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Організація клієнт-серверної архітектури та програмування протоколів передачі даних. 

2. Прийоми та методи програмування у комп’ютерних мережах.  

3. Підходи та методи програмування додатків для мобільних пристроїв.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Спецкурс Прикладне програмування  в 

комп’ютерних мережах” є формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в основі 

дисципліни та ознайомлення з технологіями, прийомами та методами програмування в комп’ютерних 

мережах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Спецкурс Прикладне програмування  в 

комп’ютерних мережах” є надання студентам знань щодо створення мережевих додатків з базами 

даних та надання послуг безпеки передачі інформації в комп’ютерних мережах.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основні прийоми сучасних підходів до розробки мережних програм; типи баз даних, що 
використовуються в мережевих додатках; прийоми захисту інформації в мережі; особливості 
створення додатків для мобільних пристроїв; 

вміти: 

використовувати інструменти і мови розробки мережевих додатків; використовувати 

технології, методи та способи створення якісних програм; використовувати методи, що забезпечують 

надійну передачу інформації у комп’ютерних мережах. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __150___ годин /__5__ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Організація клієнт-серверної архітектури та програмування 

протоколів передачі даних.  
Архітектура клієнт-сервер. Розробка і застосування каркасів TCP та UDP додатків. Подієво-

керовані додатки.  

Тема 1. Різноманітні підходи до мережевого програмування. Архітектура інформаційних 

систем. Принципи функціонування Web-додатків. Сервер Web як ядро додатків для Інтернету. 

Пасивні та активні сервери Web. Програми CGI. Додатки і розширення ISAPI. Активні сторінки ASP. 

Архітектура Web-додатків, що публікують БД.  

Тема 2. Особливості роботи програми у локальній та глобальній мережах. Розробка 

додатків на базі TCP та UDP проколів. Створення ефективних та стійких мережних програм. Операції 

запису в TCP.  Подієво-керовані додатки. Сучасні засоби розробки web-додатків. 

 

Змістовий модуль 2 Прийоми та методи програмування у комп’ютерних мережах. 
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Особливості використання різних технологій для створення мережевих додатків. Програмні 

моделі зв’язку мережевих додатків з базами даних. 

Тема 3. Cтворення мережевих додатків за допомогою об’єктно -зорієнтованого підходу 

PHP. Особливості об’єктно-зорієнтованого підходу PHP.  Використання шаблонів у об’єктно-

зорієнтованому підході PHP.  

Тема 4. Створення мережевих додатків Java. Огляд технології сервлетів та їх архітектура. 

Інтерфейси та життєвий цикл сервлета. Обробка HTTP-запитів. Розгортання Web-додатків. 

Відстеження стану сеансу. Багаторівневі додатки. Технологія JavaServer Pages. Сценарії, стандартні 

дії, директиви та бібліотеки нестандартних тегів. Технологія EJB. Сеансові компоненти EJB. 

Розподілені транзакції.   

Тема 5. Використання технології ASP для створення мережевих додатків. Додатки ASP і 

сеанси.  Практичне застосування ASP. Налагодження сценаріїв у сторінках ASP.  

Тема 6. Зв'язок додатків з базами даних. Логіка організації даних та логіка управління. 

Програмна модель ADO. Програмна модель OLE DB. Програмний інтерфейс ODBC. Базовий клас 

XMLServlet. Перетворення дерева об'єктів в XML. Протокол SOAP і Web Services. Безпека надання 

послуг. Реалізація криптографії в Java. Безпека на транспортному рівні. Безпека на рівні XML. 

Безпека SOAP-послань. Розробка Web-додатків з використанням різних технологій. 

 

Змістовий модуль 3. Підходи та методи програмування додатків для мобільних 

пристроїв. 

Технології  розробки додатків для мобільних пристроїв. 

Тема 7. Особливості розробки мережевих додатків для мобільних пристроїв. Технологія 

PHP, клієнтська частина, шаблони розробки. Технологія ASP, клієнтська частина, шаблони розробки. 

Особливості використання XML і JSON технологій для розробки моделі даних мережевих додатків 

для  мобільних пристроїв.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Снейдер Ион. Библиотека программиста. Эффективное программирование TCP/IP. СПб.: ДМК, 

2002. –320 с. 

2. Хабибуллин Ильдар. Разработка WEB – служб средствами Java. СПб.: БХВ- Петербург, 2003. – 

400 с. 

3. Фролов А.В., Фролов Г.В.. Базы данных в Интернете. Практическое руководство по созданию 

WEB-приложений с базами данных. М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2000. – 

448 с. 

4. Томас Майкл и др. Секреты программирования для Интернет на Java. СПб.: Питер, 2004. – 398 с. 

5. Мєрдок, Кєлли Л.  JavaScriptScript Наглядный курс создания динамических WEB – страниц. М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2001. – 288 с. 

6. Джонс Э., Оланд Д.. Программирование в сетях Microsoft Windows. Мастер класс. М.: 

Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002. – 608 с.  

7. Олифер В.Г.,  Олифер Н.А.. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник 

для ВУЗов 3-е издание. СПб.:Питер, 2006. – 958 с.  

8. Дейтл Х.М., Дейтл П.Дж., Сантри С.И.Технология программирования на Java 2. – Книга 3 – 

Корпоративные системы, сервлеты, JSP, WEB-сервисы: Пер. с англ. – М.: Бином, 2003. – СПб.: 

Питер, 2002. – 668 с. 

9. Ньюкомер Э. Веб-сервисы. Для профессионалов. СПб.: Питер, 2003. – 421 с. 

Допоміжна 

10. Феррара А., Мак-Дональд М. Программирование web-сервисов для .NET. СПб.: Питер- BHV, 

2003. – 399 с. 

11. Web-сайт технологии JDO http://jdocentral.com/ 

12. Web-сайт проекта Spring http://www.springframework.org/ 

13. Сайт IBM, посвященный Web-службам и SOA. http://www-

128.ibm.com/developerworks/webservices/ 

 

http://www.al.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=2428
http://www.al.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=2428
http://jdocentral.com/
http://www.springframework.org/
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Спецкурс Прикладне програмування  в 

комп’ютерних мережах” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 


