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RMI 
 RMI (ang. Remote Method Invocation) to mechanizm 

umożliwiający wywołanie metod na obiektach 
zdalnych; obiekty te mogą znajdować się na innych 
maszynach wirtualnych Javy, które mogą znajdować 
się na innych komputerach w sieci.

 RMI zostało wprowadzone w JDK 1.1. 



RMI – programowanie rozproszone 
 RMI jest techniką pozwalającą na zorganizowanie 

komunikacji między obiektami, zaprogramowanymi w 
języku Java, działającymi na odrębnych, rozproszonych 
w środowisku sieciowym maszynach wirtualnych, w 
sposób zbliżony do tego, jaki stosuje się dla obiektów 
działających lokalnie – za pomocą wywołań metod, 
ukrywając przed programistą większość 
niskopoziomowych szczegółów związanych z obsługą 
protokołów sieciowych.

 RMI dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających 
pisanie programów rozproszonych przy użyciu takiej 
samej syntaktyki i semantyki jak dla programów 
pracujących na jednym komputerze.



RMI – zalety 
 Podstawową zaletą RMI jest prostota jego używania –

w porównaniu z CORBĄ, RMI jest proste i mało 
skomplikowane. 

 RMI zapewnia niezależność programów od procesora 
(wystarczy działająca maszyna Java VM). 

 RMI troszczy się o szczegóły przesyłanych obiektów, ich 
serializację i deserializację.



RMI – ograniczenia 
 Podstawowym ograniczeniem i wadą RMI jest 

wsparcie tylko dla programów napisanych w Javie. 
Zarówno klient jak i serwer muszą być aplikacjami lub 
apletami Javy i nie można komunikować się z 
programami napisanymi w żadnym innym języku 
programowania za pomocą tego mechanizmu. 

 To bardzo ogranicza zastosowanie RMI, ponieważ o ile 
po stronie klienta prędkość (lub raczej powolność) 
programów napisanych w Javie może być 
akceptowana, o tyle w przypadku serwera użycie Javy 
może okazać się nieefektywne a często niemożliwe.



RMI – działanie 
 RMI oddziela definicję zachowania (interfejs) od jego 

implementacji i pozwala na uruchamianie implementacji na 
oddzielnej maszynie Javy. 

 Odpowiada to programowaniu typu klient-serwer, gdzie 
klient wykorzystuje zdefiniowany interfejs, a serwer 
dostarcza jego implementację. 

 RMI dba o szczegóły dotyczące protokołu, przekazywania 
parametrów zwracania wyników.



RMI – działanie 
 Interfejs Javy nie zawiera wykonywalnego kodu, więc RMI 

używa dwóch klas implementujące ten sam interfejs. 
 Pierwsza klasa implementuje działanie (service 

implementation) i jest uruchamiana na serwerze. 
 Druga klasa funkcjonuje jako pośrednik (service proxy) dla 

wywołań klienta. 
 Program klienta wywołuje metody w klasie pośredniczącej, 

a ta przekazuje je do zdalnego serwera oraz pobiera 
zawracane wyniki.



CDN
 Tutorial o RMI:

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html

 Implementacja i wdrożenie…

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html

