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Podstawowe sposoby wdra»ania aplikacji Java

� Indywidualne pliki .class

� Pliki .jar

� Skrypty uruchomieniowe zale»ne od systemu operacyjnego

� Aplety

� Java Web Start - Java Network Launch Protocol (JNLP)

� Alternatywne rozwi¡zania serwerowe, np. JavaServer Pages (JSP),
zdalne usªugi Java Remote Method Invocation (RMI)
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Pliki .class

� Wymagania:
� Struktura katalogów odpowiadaj.ca strukturze pakietów, zawieraj¡ca

pliki .class
� Wyró»niona klasa z metod¡ main

� Uruchomienie:
� wywoªanie z nazw¡ klasy

� java SomeClass command-line-args

� wywoªanie z nazw. klasy nale»¡cej do pakietu
� java somePackage.SomeClass command-line-args
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Pliki .class - zalety i wady

� Zalety:
� nie wymaga »adnych specjalizowanych narz¡dzi
� umo»liwia peªn¡ kontrol¦ nad uruchamianym kodem

� Wady:
� du»a liczba plików, a co za tym idzie mo»liwo±¢ pomyªek
� niejasne dla zwykªych u»ytkowników, nieznaj¡cych si¦ na

programowaniu
� wymaga dopasowania wersji JRE z wersj¡ klas
� brak mo»liwo±ci uaktualnienia plików klas
� brak wsparcia podczas instalacji ze strony asystuj¡cego

oprogramowania
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Pliki .jar - zalety i wady

� Wykorzystywane narz¦dzie jar:
� manifest identy�kuj¡cy klas¦ podstawow¡
� Main-Class: classname
� wszystkie pliki w jednym archiwum

� Uruchomienie:
� java �jar spakowanaAplikacja.jar

� Zalety:
� tylko jeden plik do przekazania

� Wady:
� trudna mody�kacja po utworzeniu
� wymaga zgodno±ci wersji JRE z klasami w archiwum
� brak mo»liwo±ci uaktualnienia plików klas
� brak wsparcia podczas instalacji ze strony asystuj¡cego

oprogramowania
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Skrypty uruchomieniowe - zalety i wady

� Skrypty umieszczane w plikach .bat (Windows) lub .sh (Unix/Linux)
� Zalety:

� u»ytkownik nie musi zna¢ skªadni skryptów
� dziaªa podwójny klik, co wystarcza wi¦kszo±ci u»ytkownikom

� Wady:
� skrypt musi by¢ w tym samym katalogu co pliki .class lub .jar albo

de�niowa¢ ±cie»k¦ dost¦pu
� wymaga dopasowania wersji JRE z wersj¡ klas
� brak mo»liwo±ci uaktualnienia plików klas
� brak wsparcia podczas instalacji ze strony asystuj¡cego

oprogramowania
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Aplety

� Aplety zanurza si¦ w stronach internetowych wykorzystuj¡c
odpowiedni znacznik

<APPLET CLASS="MyApplet.class" ...>

Ostrze»enie dla u»ytkowników bez Javy

</APPLET >

� Przegl¡darka ªaduje stron¦ spod zadanego URL:
http://host/path/filewithapplet.html

� Aplety pojawiaj¡ si¦ w "ciele" przegl¡darki lub jako okienka typu
popup (zdarza si¦ popunder).

� Istnieje alternatywa w postaci wtyczek Java z dodatkowymi
opcjami, jest te. applet viewer
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Aplety - zalety i wady

� Zalety:
� u»ytkownik mo»e robi¢ zakªadki
� aktualizacja jest automatyczna

� Wady:
� problemy z bezpiecze«stwem (aplety niepodpisane cyfrowo podlegaj¡

restrykcjom co do korzystania z lokalnych zasobów i otwierania
poª¡cze« internetowych, restrykcje te mo»na obej±¢ podpisuj¡c aplet
cyfrowo)

� u»ytkownik powinien posiada. wªa±ciw¡ wersj¦ wtyczki Java
� aplety to aplikacje dost¦pne poprzez przegl¡dark¦
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Java Web Start

� Java Web Start jest mechanizmem dostarczania programu za
po±rednictwem standardowego serwera sieci Web.

� U»ywa Java Network Launch Protocol (JNLP) z pakietu
javax.jnlp

� Zazwyczaj zainicjowane przez przegl¡dark¦ programy Java Web
Start s¡ rozmieszczane na kliencie i wykonywane poza zakresem
przegl¡darki.

� Po wdro»eniu programy nie musz¡ by¢ pobierane ponownie i mog¡
automatycznie pobiera¢ aktualizacje podczas uruchamiania bez
konieczno±ci ponownego instalowania caªego procesu instalacji
przez u»ytkownika.
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Java Web Start - szczegóªy

� Stanowi element ±rodowiska Java Runtime Environment (JRE) i
jest instalowany wraz z nim.

� Sªu»y do pobierania aplikacji Java z Internetu i uruchamiania ich
� Startuje automatycznie przy pierwszej próbie pobrania aplikacji Java

wykorzystuj¡cej technologi¦ Java Web Start.
� Zapisuje pobrane aplikacje lokalnie, w pami¦ci podr¦cznej komputera,

aby w kolejnych uruchomieniach nie powtarza¢ operacji pobierania (co
znacznie przyspiesza dziaªanie aplikacji)

� Przy ka»dym uruchomieniu aplikacji sprawdza, czy na stronie
internetowej aplikacji jest dost¦pna jej nowa wersja. Je±li jest, pobiera
j¡ i uruchamia.

� Zalety:
� Umo»liwia ªatwe uruchamianie aplikacji jednym klikni¦ciem.
� Daje pewno±¢, .e zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji.
� Eliminuje skomplikowane procedury instalacji i uaktualniania.
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Java Web Start - uruchamianie aplikacji

� S¡ trzy ro»ne sposoby uruchomienia aplikacji
� za pomoc¡ przegl¡darki poprzez klikni¦cie na link do aplikacji
� za pomoc¡ wbudowanej funkcji Application Manager (Mened»er

aplikacji)
� poprzez klikni¦cie na linku (skrócie) wyst¦puj¡cym na pulpicie lub w

menu Start

� Dziaªanie za "±cian¡ ognia" mo»e wymaga¢ dostrojenia ustawie«
(normalnie wi¦kszo±¢ serwerów proxy i ich ustawie« jest wykrywana
i dopasowywana w sposób automatyczny)
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Java Web Start - uruchamianie aplikacji sposób 1

� Link startuj¡cy aplikacj¦ jest standardowym linkiem HTML
� Zamiast wskazywa¢ na stron¦ internetow¡ wskazuje na specjalny
plik kon�guracyjny JNLP

� Przegl¡darka rozpoznaje, »e jest to plik nale»¡cy do Java Web Start
po nazwie pliku lub/i jego typu MIME

� Pobrany plik JNLP jest przekazywany jest jako argument do
wywoªania Java Web Start.

� Java Web Start kontynuuje pobieranie, wykorzystanie pomi¦ci
podr¦cznej i uruchomienie aplikacji zgodnie z dyrektywami z pliku
JNLP.

� Niektóre z aplikacji wymagaj¡ przyznania im wi¦kszych uprawnie«,
dlatego przed ich uruchomieniem pojawia si¦ okienko dialogowe z
informacj¡ o pochodzeniu aplikacji i podpisie, jakim zostaªa ona
sygnowana.

� Dzi¦ki u»ywaniu pami¦ci podr¦cznej aplikacje mog¡ dziaªa¢ o�ine.12 / 43



Java Web Start - uruchamianie aplikacji sposób 2

� Mened»er aplikacji (Application Manager) jest uruchamiany po
klikni¦ciu na ikon¦ lub wybraniu odpowiedniej pozycji w Menu Start
(Windows) albo uruchomieniu komendy javaws w katalogu
instalacji Java Web Start.

� Uruchomienie mened»era aplikacji mo»e odby¢ si¦ z poziomu
przegl¡darki

� Aplikacja jest uruchamiana z poziomu mened»era aplikacji przez
podwójne klikni¦cie na ikonie aplikacji lub przez klikni¦cie na
przycisku Lunch.

� Menad»er pozwala na odczytanie dodatkowych informacji o
aplikacji, w tym informacji o jej stronie domowej
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Java Web Start - uruchamianie aplikacji sposób 2

� Ustawienia Java Web Start mo»na mody�kowa¢ za po±rednictwem
okna dialogowego:
� dotyczy to ustawie« HTTP Proxy (mo»na skorzysta¢ z ustawie«

przegl¡darki)
� oczyszczanie pami¦ci podr¦cznej
� poªo»enie ro»nych wersji ±rodowiska uruchomieniowego Java
� zezwolenie na wy±wietlanie konsoli Java
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Java Web Start - uruchamianie aplikacji sposób 3

� Program pyta przy drugim uruchomieniu, czy utworzy¢ link
(wªasno±¢ te mo»na zmieni¢ w preferencjach Java Web Start).

� linki mo»na dodawa¢ i usuwa¢ za pomoc¡ mened»era aplikacji
(menu Application/Create i Application/Remove).
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Jak stworzy¢ aplikacj¦ Java Web Start?

� Stwórz klas¦/klasy wykorzystuj¡ce JNLP

� Stwórz plik jar wskazuj¡cy na klas¦ main do uruchomiania oraz
podpisany

� Utwórz plik XML wskazuj¡cy na plik .jar oraz nazw¦ klasy z metod¡
main - pliki opisu maj¡ rozszerzenie jnlp, np. mylauncher.jnlp

� Otwórz przygotowany plik jnlp w przegl¡darce:
http://host/path/mylauncher.jnlp

� Kod aplikacji zostanie pobrany i zapami¦tany lokalnie
� sprawdzanie nowych wersji automatyczne
� mo»na uruchomi¢ o�ine
� ikona stworzona automatycznie
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Mo»liwo±ci oferowane w JNLP

� Pomijanie restrykcji zwi¡zanych z zabezpieczeniami
� Znaczniki: <security><all-permissions/></security>
� Zapytanie do u»ytkownika o pozwolenie uruchomienia bez restrykcji
� Wymaga podpisanych cyfrowo plików .jar

� Automatyczny skrót:

<shortcut online="false">

<desktop/>

<menu submenu="Moja aplikacja"/>

</shortcut >

� Przekazywanie argumentów do JVM

� I inne...
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Klasa TestJnlp (1/3)

package pl.com.klopotek;

import java.awt .*;

import javax.swing .*;

import java.net .*;

import javax.jnlp .*;

import java.awt.event .*;

public class TestJnlp {

static BasicService basicService = null;

public static void main(String args []) {

JFrame frame = new JFrame("Wykady z Javy");

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

JLabel label = new JLabel ();

Container content = frame.getContentPane ();

content.add(label , BorderLayout.CENTER );

String message = "Java JNLP: Hello World ";

label.setText(message );

...

}

}
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Klasa TestJnlp (2/3)

public class TestJnlp {

public static void main(String args []) {

...

try {

basicService = (BasicService)

ServiceManager.lookup("javax.jnlp.BasicService");

} catch (UnavailableServiceException e) {

System.err.println("Lookup failed: " + e);

}

JButton button =

new JButton("http :// rklopotek.blog.uksw.edu.pl/java/");

ActionListener listener = new ActionListener () {

public void actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {

try {

URL url = new URL(actionEvent.getActionCommand ());

basicService.showDocument(url);

} catch (MalformedURLException ignored) {

}

}

};

...

}

}
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Klasa TestJnlp (3/3)

public class TestJnlp {

public static void main(String args []) {

...

button.addActionListener(listener );

content.add(button , BorderLayout.SOUTH);

frame.pack ();

frame.setVisible(true);

}

}
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Generowanie podpisu i podpisywanie jar

>keytool -genkey -keystore testKeys -alias rak
Enter keystore password:
What is your first and last name?

[Unknown ]: Robert A. Kªopotek
What is the name of your organizational unit?

[Unknown ]: Wydziaª Matematyczno -Przyrodniczy. Szkoªa Nauk �cisªych
What is the name of your organization?

[Unknown ]: Uniwersytet Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego w Warszawie
What is the name of your City or Locality?

[Unknown ]: Warszawa
What is the name of your State or Province?

[Unknown ]: Mazowieckie
What is the two -letter country code for this unit?

[Unknown ]: PL
Is CN=Robert A. K?opotek , OU=Wydzia? Matematyczno -Przyrodniczy. Szko?a Nauk �cis
?ych , O=Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy«skiego w Warszawie , L=Warszawa , ST=M
azowieckie , C=PL correct?

[no]: yes

>jarsigner -keystore testKeys TestJnlp.jar rak
Enter Passphrase for keystore:
jarsigner: Certificate chain not found for: rkl. rkl must reference a valid Key
Store key entry containing a private key and corresponding public key certificat
e chain.
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Plik XML - Test.jnlp

<?xml version="1.0" encoding="utf -8"?>

<jnlp spec="1.0+" codebase="http:// localhost:8080/"

href="Test.jnlp">

<information >

<title>JNLP testy</title >

<vendor >Robert A. Kªopotek </vendor >

<homepage href="http:// localhost:8080/" />

<description >Testing Testing </description >

</information >

<security >

<all -permissions/>

</security >

<resources >

<j2se version="1.6+" />

<jar href="TestJnlp.jar" />

</resources >

<application -desc main -class="pl.com.klopotek.TestJnlp" />

</jnlp>
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DEMO - TestJnlp
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Java RMI

� Zdalne wywoªywanie metod (RMI) uªatwia wywoªania obiektów
mi¦dzy maszynami wirtualnymi Java (JVM).

� JVM mo»e znajdowa¢ si¦ na oddzielnych komputerach - jedna JVM
mo»e powoªywa¢ zale»no±ci do obiektu przechowywanego w innej
JVM.

� Metody mog¡ nawet przekaza¢ obiekty, z którymi obce maszyny
wirtualne nigdy wcze±niej nie spotkaªy, co umo»liwiªo dynamiczne
ªadowanie nowych klas. To jest pot¦»na funkcja!

� Rozwa»my nast¦puj¡cy scenariusz:
� Programista A zapisuje usªug¦, która wykonuje pewne u»yteczne

funkcje. Regularnie aktualizuje t¦ usªug¦, dodaj¡c nowe funkcje i
poprawiaj¡c istniej¡ce.

� Programista B pragnie skorzysta¢ z usªugi dostarczanej przez
programist¦ A. Jednak»e, jest to niewygodne aby A za ka»dym razem
dostarczaª aktualizacje do B.

� Java RMI zapewnia bardzo proste rozwi¡zanie: Poniewa» RMI mo»e
dynamicznie ªadowa¢ nowe klasy, programista B mo»e pozwoli¢ RMI
automatycznie aktualizowa¢. Programista A umieszcza nowe klasy w
katalogu sieciowym, w którym RMI mo»e pobiera¢ nowe aktualizacje
w miar¦ potrzeb.
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Java RMI - przykªad zastosowania

� Rozwa»my nast¦puj¡cy scenariusz:
� Programista A zapisuje usªug¦, która wykonuje pewne u»yteczne

funkcje. Regularnie aktualizuje t¦ usªug¦, dodaj¡c nowe funkcje i
poprawiaj¡c istniej¡ce.

� Programista B pragnie skorzysta¢ z usªugi dostarczanej przez
programist¦ A. Jednak»e, jest to niewygodne aby A za ka»dym razem
dostarczaª aktualizacje do B.

� Java RMI zapewnia bardzo proste rozwi¡zanie: Poniewa» RMI mo»e
dynamicznie ªadowa¢ nowe klasy, programista B mo»e pozwoli¢ RMI
automatycznie aktualizowa¢. Programista A umieszcza nowe klasy w
katalogu sieciowym, w którym RMI mo»e pobiera¢ nowe aktualizacje
w miar¦ potrzeb.
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Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI (1/3)

� Mówi¡c o aplikacjach RMI wyró»nia si¦ w nich dwa typy obiektów:
� obiekty wywoªuj¡ce metody zdalne (klienci)
� obiekty udost¦pniaj¡ce metody zdalne (serwery)

� Lokalizacja obiektów zdalnych - Istniej¡ dwa mechanizmy, dzi¦ki
którym aplikacja mo»e zlokalizowa¢ obiekty zdalne, tj. uzyska¢ do
nich referencj¦:
� aplikacja mo»e zarejestrowa¢ swoje obiekty z metodami

wykonywanymi zdalnie w serwisie nazw, np. w rmiregistry
� aplikacja mo»e zwróci¢ i przekaza¢ referencj¦ do obiektu zdalnego w

trybie normalnej swojej pracy
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Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI (2/3)

� Komunikacja z obiektami zdalnymi
� Szczegóªy komunikacji z obiektami zdalnymi ukryte s¡ przed

u»ytkownikiem
� Wszystkie niezb¦dne metody i operacje dostarcza RMI
� Programista korzysta z metod obiektów zdalnych tak, jakby byªy to

wywoªania metod obiektów lokalnych.

� �adowanie kodu bajtowego klas obiektów przekazywanych zdalnie
� RMI pozwala wywoªywa¢ metody zdalne, którym mo»na przekaza¢

obiekty jako parametry
� RMI dostarcza mechanizmu ªadowania kodu bajtowego obiektów, jak

równie» przesyªanie ich poprzez sie¢.
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Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI (3/3)
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Zalety dynamicznego ªadowania kodu

� RMI pozwala na ªadowanie (±ci¡ganie) kodów bajtowych klas
danego obiektu, je±li klasa ta nie jest zde�niowana na wirtualnej
maszynie odbiorcy.

� Typy oraz wªasno±ci obiektu, wcze±niej dost¦pnego tylko na
pojedynczej wirtualnej maszynie, mog¡ by¢ transmitowane do innej,
by¢ mo»e zdalnej, wirtualnej maszyny.

� RMI przesyªa obiekty z ich prawdziwym typem, st¡d wªasno±ci
obiektu nie ulegaj¡ zmianie podczas przesyªania.

� Pozwala to na wprowadzanie nowych typów na zdaln¡ maszyn¦
wirtualn¡, dynamicznie rozszerzaj¡c wªasno±ci aplikacji.
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Zdalne interfejsy, obiekty i metody

� Rozproszone aplikacje bazuj¡ce na RMI u»ywaj¡ klas i interfejsów

� Obiekty znajduj¡ce si¦ na ró»nych maszynach wirtualnych
nazywamy obiektami zdalnymi.

� Obiekt staje si¦ obiektem zdalnym, kiedy implementuje zdalny
interfejs.

� Interfejs zdalny charakteryzuj¡cy si¦ tym, »e:
� rozszerza interfejs java.rmi.Remote
� ka»da metoda interfejsu zgªasza wyj¡tek java.rmi.RemoteException

(obok wªasnych wyj¡tków)
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Charakterystyka zdanych obiektów

� RMI traktuje obiekty zdalne inaczej ni» inne obiekty, gdy
przekazywane s¡ one z jednej maszyny wirtualnej na drug¡

� Zamiast robi¢ kopi¦ po stronie odbiorcy, RMI przekazuje zdaln¡
namiastk¦ zdalnego obiektu.

� Namiastka pracuje jako lokalny przedstawiciel, lub peªnomocnik
(proxy) obiektu zdalnego, i jest dla u»ytkownika (wywoªuj¡cego
metody zdalnego obiektu) zdaln¡ referencj¡.

� U»ytkownik wywoªuje wªa±ciwie metod¦ namiastki, która jest
odpowiedzialna za przekazanie tego wywoªania do obiektu zdalnego.

� Namiastka obiektu zdalnego implementuje te same metody
interfejsu zdalnego, co sam obiekt zdalny
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Jak stworzy¢ aplikacj¦ RMI?

� Podstawowe kroki przy tworzeniu aplikacji rozproszonej:
� projektowanie i implementacja komponentów aplikacji rozproszonej
� kompilacja ¹ródeª i generacja namiastek
� udost¦pnienie klas w sieci
� uruchomienie aplikacji
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Projektowanie i implementacja (1/4)

� De�nicja zdalnych interfejsów, zawieraj¡cych metody do zdalnego
wywoªywania przez klientów

� Cz¦±¢ de�nicji obejmuje okre±lenie wszystkich obiektów lokalnych,
które b¦d¡ u»yte jako parametry w wywoªaniach metod oraz
okre±lenie warto±ci zwracanych

� Je±li klasy parametrów nie s¡ jeszcze zaimplementowane, powinno
dostarczy¢ si¦ ich de�nicje.

import java.rmi.Remote;

import java.rmi.RemoteException;

public interface MyInterface extends Remote {

int metoda (int arg) throws RemoteException;

}
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Projektowanie i implementacja (2/4)

� Implementacja zdalnych obiektów - obiekty zdalne musz¡
implementowa¢ jeden lub wi¦cej zdalnych interfejsów

� Klasy takich obiektów mog¡ zawiera¢ implementacje innych
interfejsów (lokalnych lub zdalnych) oraz inne metody (dost¦pnie
lokalnie).

� Je±li klasy lokalne maj¡ by¢ u»yte jako parametry lub warto±ci
zwracane tych metod, to musz¡ one by¢ równie»
zaimplementowane.

import java.rmi.*;
import java.rmi.server .*;
public class MyInterfaceImpl extends UnicastRemoteObject

implements MyInterface {
public MyInterfaceImpl () throws RemoteException {

super ();
}
public int metoda (int arg) {

return arg *10;
}

}
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Projektowanie i implementacja (3/4)

// MySerwer.java

public static void main(String [] args) {

if (System.getSecurityManager () == null) {

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager ());

}

String url = "//host :1099/";

try {

MyInterface engine = new MyInterfaceImpl ();

Naming.rebind(name+ "MyInterface", engine );

System.out.println("MyInterfaceImpl ok");

} catch (Exception e) {

System.err.println("MyInterfaceImpl excep."+ e.getMessage ());

}

}
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Projektowanie i implementacja (4/4)

// MyClient.java

import java.rmi .*;

public class MyClient {

public static void main(String args []) {

if (System.getSecurityManager () == null){

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager ());

}

try {

String name = "//"+args [0]+"/MyInterface";

MyInterface clnt = Naming.lookup(name);

int i = clnt.metoda (12);

System.out.println(i);

} catch (Exception e) {

...

}

}

}
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Kompilacja ¹ródeª i generacja namiastek (1/2)

� Jest to proces dwuetapowy:
� Na pocz¡tek kompilowane s¡ (javac) pliki ¹ródªowe zawieraj¡ce:

interfejsy zdalne, ich implementacje, klasy serwerów i klasy klientów
� Nast¦pnie uruchamiany jest kompilator rmic, aby utworzy¢ namiastki

obiektów zdalnych. RMI wykorzystuje namiastki zdalnych obiektów
jako po±redników w klientach.

� Namiastki tworz¡ na maszynie klienta blok informacji przesyªanych
do serwera, skªadaj¡cy si¦ z:
� identy�katora obiektu zdalnego implementacje, klasy serwerów i klasy

klientów
� opisu metody, która ma zosta¢ wywoªana
� szeregowanych parametrów
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Kompilacja ¹ródeª i generacja namiastek (2/2)

� Odbiorca po stronie serwera dla ka»dego zdalnego wywoªania
metody
� rozszeregowuje parametry
� lokalizuje obiekt, którego metoda ma by¢ wywoªana
� wywoªuje metod¦ i jej wynik (lub wyj¡tek) szereguje
� wysyªa szeregowane dane jako informacj¦ zwrotn¡ na stron¦ klienta
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RMI: komunikacja klient-serwer
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Przygotowanie wdro»enia

� W kroku tym pliki klas zwi¡zanych ze zdalnym interfejsem,
namiastki oraz inne potrzebne klasy udost¦pniane s¡ w sieci (np.
przez Web serwer).

� Strategia dla prostego przykªadu:

serwer download klient

MyInterface.class MyInterface.class MyInterface.class
MyInterfaceImpl.class MyInterfaceImpl_Stub.class MyClient.class
MyInterfaceImpl_Stub.class MyInterfaceImpl_Skel.class (v1.1) client.policy
MyServer.class inne od których zale»¡ namiastki

ªadowane przez serwer

� client.policy (de�nicja portów dla poª¡cze« RMI oraz HTTP)

grant
{
permission java.net.SocketPermission "*:1024 -65535", "connect"
permission java.net.SocketPermission "*:80", "connect"
}
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Uruchomienie aplikacji - serwera i klienta na jednym
komputerze

� Uruchomienie rejestru RMI na tej samej maszynie, co serwer.
Podczas uruchamiania rejestru RMI w ±cie»ce klas nie powinno by¢
wida¢ »adnych klas nale»¡cych do aplikacji
� start rmiregistry

� Uruchomienie aplikacji serwera (zakªadamy, »e dziaªa serwer http)
� java �Djava.rmi.server.codebase=http://localhost/download/ MyServer

� je±li chcemy korzysta¢ z lokalnego katalogu (nie przez serwer http):
java �Djava.rmi.server.codebase=file:/D:\RMItest/ -classpath "D:\RMItest" MyServer

� Uruchomienie aplikacji klienta
� java �Djava.security.policy=client.policy MyClient
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Uruchomienie aplikacji - serwer zdalny

� Przy umieszczeniu serwera zdalnie mo»na skorzysta¢ z adresów
URL plików

� client.policy (de�nicja portów dla poª¡cze« RMI oraz HTTP)

grant
{
permission java.net.SocketPermission "*:1024 -65535", "connect"
permission java.net.SocketPermission "*:80", "connect"
permission java.io.FilePermission "downloadDirectory", "read"
}

� Uruchomienie rejestru RMI
� Uruchomienie serwera

start java �Djava.rmi.server.codebase=file ://c:\home\test\download/ MyServer
lub
java �Djava.rmi.server.codebase=file :// home/test/download/ MyServer&

� mo»na te» poda¢ dodatkowe opcje:
� -Djava.rmi.server.hostname=jakishost.com

� -Djava.security.policy=java.policy
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Pytania?
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