
 

Harmonogram - semestr zimowy 2015/2016 

Temat wykładu 
Termin i miejsce 

wykładu 
Zaproszona firma 

Architektura wielowarstwowych 
aplikacji webowych 

Jarek Kielmas 

21.10 (środa) 
godz. 13:30 - 15:00 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Budowanie architektur z 
wykorzystaniem rozwiązań w 

chmurze 
Jarek Kielmas 

21.10 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Wprowadzenie do Unity 3D (silnik 
graficzny) 

Karol Drzymała 

28.10 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Zarządzanie kodem źródłowym w GIT. 
Review kodu. - I część 

Łukasz Bednaszyński 

4.11 (środa) 
godz. 13:30 - 15:00 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Narzędzia developerskie. 
Automatyzacja testów i 

dewelopmentu. - II część 
Łukasz Bednaszyński 

4.11 (środa) 
godz. 15:00 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Note, JS, Angular- budowanie 
nowoczesnych aplikacji 

Łukasz Bednaszyński, Jarek Kielmas 

18.11 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

API bilioner –  
jak osiągnąć sukces w chmurze 

Sesja 1. Chmura dla początkujących 
 
Szczegółowy program zajęć: 
•podstawy architektury mikroserwisów 
•pojęcie API i jego ekonomia 
•pierwsze kroki w projektowaniu API 
•przykłady zastosowań API w naszym codziennym 
życiu 
•ćwiczenia praktyczne: wykorzystanie istniejących 
API   
  
Podczas pierwszej sesji poznasz podstawowe pojęcia, 
dzięki którym rozpoczniesz przygodę ze światem API 
oraz mikroserwisów.  Zaprezentujemy także różne 
zastosowania API posługując się wieloma 
przykładami z branży, z których z pewnością 
korzystasz w swoim codziennym życiu. Na koniec 
sesji planujemy część praktyczną, podczas której 
nauczysz się, jak korzystać z istniejących API. 

25.11 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428  



 

Harmonogram - semestr zimowy 2015/2016 

Temat wykładu 
Termin i miejsce 

wykładu 
Zaproszona firma 

API bilioner –  
jak osiągnąć sukces w chmurze 

Sesja 2. Zostań prawdziwym dostawcą API 
 
 Szczegółowy program zajęć: 
•jak poprawnie zaprojektować i wdrożyć API 
•przedstawienie różnych technik tworzenia, 
projektowania API, w tym także podejście top-down 
vs bottom-up 
•zestaw przydatnych narzędzi takich, jak: Swagger 
itp. 
•podstawy RESTful serwisów 
•ćwiczenia praktyczne: lokalne uruchomienie API, 
prosta implementacja serwisów 
 
Podczas drugiego spotkania będziemy kontynuować 
tematykę API - dowiesz się, w jaki sposób poprawnie 
zaprojektować i wdrożyć API. Nauczysz się 
korzystania z przydatnych narzędzi takich, jak 
Swagger, Raml, API Blueprint. Nastepnie będziemy 
rozmawiać o dobrych praktykach wytwarzania API, 
dotkniemy także tematyki web serwisów. Dowiesz 
się jak korzystać z serwisów REST, tak by podczas 
częsci praktycznej móc z naszą pomocą stworzyć 
własny serwis. 

2.12 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428  

Dobre praktyki tworzenia 
oprogramowania 

Blok 1 –                
www.dpto.pl 

3.12 (czwartek) 
godz. 16:30 - 19:30 
Wydział AEiI / aula 

B 
 

API bilioner –  
jak osiągnąć sukces w chmurze 

Sesja 3. Stworzyłem serwis! – I co teraz? Parę 
słów o utrzymaniu i monitoringu. Cz.1. 
 
Szczegółowy program zajęć: 
• pojęcie DevOps 
• health check i monitoring 
• koncepcja Infrastructure as a Code 
• największe wyzwania związane z 
continuous integration, continuous delivery, 
continuous deployment 
• pojęcie Zero Downtime deployment 
  
Implementacja serwisu to zadanie wykonane 
wyłącznie w 50%, do pełnego sukcesu należy jeszcze 
dodać kwestie związane z jego monitoringiem i 
utrzymaniem. Utrzymanie oprogramowania jest dość 
trudnym tematem, dlatego podpowiemy jak poradzić 
sobie z typowymi problemami, które możesz 
napotkać w trakcie pracy z serwisami. Dowiesz się jak 
pomocne może okazać się wdrożenie podejścia 
DevOps i z czym wiąże się koncepcja Infrastructure as 
a Code. Zapoznasz się także z niezwykle ważnymi 
pojęciami - continuous integration, continuous 
delivery oraz związanymi z nimi dobrymi praktykami, 
które często decydują o sukcesie projektów IT. Na 
koniec zajęć nauczysz się jak udostępniać serwisy 
zewnętrznym użytkownikom. 

9.12 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428  

http://www.dpto.pl/#register
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API bilioner –  
jak osiągnąć sukces w chmurze 

Sesja 4. Design for failure: utrzymanie i 
monitoring serwisów. Cz.2. 
 
Szczegółowy program zajęć: 
•CQRS - Command Query Responsibility Segregation 
– przykłady zastosowań 
•failure, awaria, incydent – dlaczego należy się z tym 
oswoić 
•wzorce Desing For Failure 
•przegląd konkretnych wzorców DFF: Bulkhead 
pattern, Circuit breaker pattern, Loose Coupling, 
Event driven, Stateless, BASE vs ACID, Fail Fast, 
Timeouts 
•wdrożenie wzorca circuit breaker 
 
Podczas naszej ostatniej sesji ponownie skupimy się 
na  skutecznym utrzymaniu serwisów. Pomożemy Ci 
zrozumieć, jak ważne jest by być przygotowanym na 
problemy i trudności związane z utrzymaniem 
sprawnie działających serwisów. Wytłumaczymy 
także dlaczego w przypadku tworzenia 
nowoczesnego i złożonego oprogramowania jest to 
normalna sytuacja i coś, do czego trzeba się 
przyzwyczaić. Dowiesz się także, jak przewidywaniu 
potencjalnych zagrożeń może pomóc zastosowanie 
wzorców Design for failure. Poznasz ich konkretne 
przykłady. Dzięki ostatniej sesji przygotujesz się na 
trudności związane z utrzymaniem mikroserwisów i 
tym samym – na sukces. 

16.12 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428  

Organizacja projektów w metodykach 
zwinnych. Czyli jak współpracować 

podczas projektu. (Zajęcia czysto 

teoretyczne) 
Karol Drzymała, Konrad Kurzydło 

13.01 (środa) 
godz. 13:30 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Testy wydajnościowe złożonych 
systemów informatycznych, 

wykorzystanie biblioteki  
Apache JMeter 

Maciej Pawlak 

20.01 (środa) 
godz. 13:30 - 15:00 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

Hazel Cast- przetwarzanie dużych 
ilości danych 

Piotr Stepaniak 

20.01 (środa) 
godz. 15:00 - 16:30 
Wydział AEiI / sala 

428 
 

 


