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BIOWEB 

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA W IDE ECLIPSE RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT 

 

1. Jeśli nie istnieje zainstalowana na systemie Windows Java JDK, należy pobrać i zainstalować. 

Link do strony:   

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html  

2. Pobranie Eclipse. Wersja Eclipse IDE for C/C++ Developers.  

Link do strony:  https://eclipse.org/downloads/  

3. Pobranie IBM Rational Software Architect 

Link do strony:  https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/ 

a. Instalacja – należy wypakować pobraną paczkę i uruchomić instalator. Plik: 
launchpad64 

b. Wybór języka i wersji 

 
c. Widok wyboru zawartości – należy zaznaczyć wszystkie opcje. 

 
d. Informacja przed instalacją – należy zamknąć wszystkie inne programy 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
https://eclipse.org/downloads/
https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/
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e. Umowa licencyjna 

 
f. Wybór miejsca instalacji 
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g. Podsumowanie i wybór wersji systemu (32 lub 64 bit) 

 
h. Wybór istniejącej instancji Eclipse zainstalowanej na systemie operacyjnym 
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i. Wybór języka 

 
j. Składniki instalacji 
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k. Podsumowanie i rozpoczęcie instalacji 

 
l. Zakończenie instalacji  

4. Należy pobrać i zainstalowąć PostgreSQL 

a. Instalacja uruchomienie pobranego skrótu. 

b. Okno powitalne 
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c. Wskazanie miejsca docelowego 

 
d. Wskazanie źródła danych 

 
e. Nadanie hasła i użytkownika 

Login:  mydb, 
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Hasło mydb 

 
f. Nadanie portu (domyślnie 5432) 

 
g. Opje zaawansowane – pozostawienie bez zmian 

 
h. Potwierdzenie instalacji narzędzia 
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i. Postęp instalacji 

 
j. Zakończenie instalacji 

 
k. Instalacja stack buildera 
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5. Pobranie i instlacja Python w wersji 2.7 (wersja nie może być inna) 

Link do strony: https://www.python.org/download/releases/2.7/  

a. Ekran powitalny – instalacja dla danego użytkownika 

 
b. Określenie miejsca docelowego 

https://www.python.org/download/releases/2.7/
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c. Wybranie zakresu instalacji – najlepiej pełny 

 
d. Proces instalacji 
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e. Potwierdzenie instalacji 

 
6. Sprawdzenie wersji pythona zainstalowanego na stacji roboczej 

a. Uruchomienie konsoli python i wpisanie komendy: 
python –version 

Pożądana komenda to 2.7 64 bit. 

b. Jeśli komenda zwraca błąd, należy dodać pythona do ścieżek systemowych w sposób 

następujący – należy otworzyć właściwości systemu z poziomu mojego komputera 
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c. Wybranie zaawansowanych opcji systemowych i wybranie zmiennych systemowych. 

 
d. Dodanie do zmiennej systemowej nazwanej PATH i wskazanie ścieżki do 

zainstalowanego pythona. Ścieżka: 
C:\Python27\;C:\Python27\Scripts 

e. W konsoli CMD powinno widnieć 
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7. Pobranie i zainstalowanie pip 

a. Należy pobrać i zapisać jako plik *.py z zasobu:  

https://raw.githubusercontent.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py  

b. Należy w konsoli CMD przejść do pliku i uruchomić polecenie  
python get-pip.pyx 

c. Instalacja zakończona sukcesem zwróci komunikat: 
Successfully installed pip-7.0.3 

8. Pobranie i instalacja Scons.  

a. Plik należy pobrać z zasobu (wersja przynajmniej 2.3.3): 

http://www.scons.org/  

b. Należy w konsoli CMD przejść do pliku i uruchomić polecenie  
python setup.py install 

c. Instalacja zakończona sukcesem zwróci komunikat: 
Writing C:\Python27\scons-2.3.3\scons-2.3.3-py2.7.egg-info 

Installed SCons library modules into C:\Python27\scons-2.3.3 

Installed SCons scripts into C:\Python27\Scripts 

9. Instalacja pip dev win 

a. Należy w konsoli CMD przejść do plików źródłowych bioweb i uruchomić polecenie 
pip install -r pip_dev_win.requirements 

b. Instalacja zakończona sukcesem zwróci komunikat: 
Successfully built flup 

Installing collected packages: flup, Django, coverage 

Successfully installed Django-1.7.4 coverage-3.7.1 flup-1.0.2 

10. Instalacja psycopg 

a. Należy pobrać plik z zasobu: http://www.stickpeople.com/projects/python/win-

psycopg/  

b. Ekran powitalny 

 
c. Wybranie zainstalowanej wersji Python 

https://raw.githubusercontent.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py
http://www.scons.org/
http://www.stickpeople.com/projects/python/win-psycopg/
http://www.stickpeople.com/projects/python/win-psycopg/
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d. Instalacja 

 
e. Podsumowanie instalacji 

 
11. Instalacja boost 

a. Należy pobrać i zainstalować boost: http://www.boost.org/  

b. Należy przejść CMD do rozpakowanego katalogu pobranego boost 

c. Należy uruchomić polecenie bootstrap.bat 

d. Wykonanie polecenia zostanie zakończone komunikatem: 
Building Boost.Build engine 

Bootstrapping is done. 

e. Po wykonaniu polecenia należy uruchomić poniższą komendę: 

http://www.boost.org/
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bjam.exe --address-model=64 link=static link=shared 

variant=release variant=debug threading=multi stage 

f. Komenda zwróci komunikat 
...updated 2193 targets... 

g. Należy zainstalować boost przy pomocy komendy: 
bjam.exe --address-model=64 link=static link=shared 

variant=release variant=debug threading=multi install 

h. Komenda zwróci komunikat: 
...updated 11707 targets... 

12. Instalacja mt4cpp 

a. Należy pobrać pliki źródłowe mt4cpp: http://sourceforge.net/projects/mt4cpp  

b. Pliki należy wgrać do utworzonego katalogu w ścieżce C:\usr\local\include 

13. Instalacja lighttpd 

a. Należy pobrać i zainstalować lighthttpd (*.exe): http://en.wlmp-

project.net/downloads.php  

b. Należy uruchomić instalator – ekran powitalny 

c.  
d. Akceptacja warunków licencyjnych 

 
 

e. Po instalacji należy do zmiennej systemowej PATH dodać ścieżkę: 

http://sourceforge.net/projects/mt4cpp
http://en.wlmp-project.net/downloads.php
http://en.wlmp-project.net/downloads.php
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C:\Program Files (x86)\LightTPD 

14. Instalacja node.js 

a. Należy pobrać instalator ze strony: https://nodejs.org/download/  

 
b. Warunki licencyjne 

 
c. Folder docelowy instalacji 

https://nodejs.org/download/
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d. Wybranie składników. 

 
e. Podsumowanie instalacji 

 



18 
 

f. Proces instalacji 

 
g. Zakończenie instalacji 

 
15. Instalacja bower 

a. Należy w konsoli CMD uruchomić polecenie: 
npm install -g bower 

b. Komunikat po zakończonej instalacji (początek): 
bower@1.4.1 

C:\Users\kburdzy\AppData\Roaming\npm\node_modules\bower 

16. Uruchomienie aplikacji w Eclipse z rozszerzeniem IBM Rational Software Architect (RSA) 

a. Należy rozpakować bioweb 

b. Należy uruchomić Eclipse RSA 

c. Należy utworzyć nowy projekt z opcji folderu źródłowego. 
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d. Aplikacja wygeneruje zestaw klas gotowy do uruchomienia. Zestaw klas można 

edytować graficznie przy pomocy zainstalowanego dodatku RSA. 

 


