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Wstęp

Projekt aplikacji internetowej „Zaplanuj swoje wesele” o roboczej nazwie 
„Nowożeniec” powstał na zlecenie firmy PHU „Żik”.

Funkcjonalność aplikacji ma za zadanie umożliwić klientom firmy zdalne zapoznanie się z ofertą 
usług świadczonych przez firmę, rezerwację usług oraz zgromadzenie danych w celu wykorzystania 
ich w trakcie realizacji zamówionych usług.

Z poziomu administratora „Nowożeniec” ma ułatwić firmie efektywne rozdysponowanie zasobami 
ludzkimi i technicznymi.

Dane podstawowe o projekcie
Pełna nazwa przedsięwzięcia:

Internetowa aplikacja „Zaplanuj swoje wesele”.

Skrócona nazwa przedsięwzięcia:
Nowożeniec.

Cel i zakres przedsięwzięcia:
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie aplikacji internetowej, która ma zapewnić:

dostęp do systemu przez Internet

obsługę firmy składającej się z kilku filii

prowadzenie ewidencji zatrudnionych profesjonalistów

prowadzenie ewidencji rodzajów usług

umożliwienie klientom zdalne samodzielne rezerwowanie oferowanych usług

wstępne szacowanie kosztów

gromadzenie danych niezbędnych do realizacji zamówionych usług

generowanie raportów zgromadzonych w bazie danych

Klient
Nowożeniec, narzeczony lub ich najbliższa rodzina z dostępem do Internetu.

Użyte technologie
Model konceptualny oraz fizyczny bazy danych utworzono w oparciu o 

oprogramowanie firmy SYBASE stosując program PowerDesigner12, przy pomocy tego programu 
wygenerowano również skrypt bazy danych w języku SQL. Na podstawie skryptu przy pomocy 
środowiska Microsoft SQL Serwer 2005  wykorzystując Microsoft SQL Management Studio 
Express utworzono bazę danych „nowozeniec”. Projekt został napisany na platformie .NET 
wykorzystując dostępny framework w wersji 3.5. Aplikację utworzono przy pomocy środowiska 
Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition. Kod aplikacji został napisany w języku C#.
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Opis wycinka rzeczywistości
Profil działalności

Firma zajmuje się kompleksową obsługą uroczystości ślubnych od strony dokumentacji 
fotograficznej i filmowej.

Wizja systemu
Dostęp do aplikacji odbywać się będzie poprzez internet. Klient może wprowadzać, 

modyfikować i usuwać własne dane, może przeglądać dane wprowadzane przez administratora i 
wykonywać na nich zapytania. 

Administrator może dodawać, modyfikować i usuwać wszystkie dane w tym zatrudnionych 
profesjonalistów, miejsc i rodzajów sesji a także dane klientów.  

Fachowiec może dodawać i modyfikować własne dane, przeglądać wszystkie dane oraz 
modyfikować dane przydzielone przez administratora.

Wymagania funkcjonalne
Na podstawie wywiadu w firmie ustalono następujące wymagania funkcjonalność:

WF/01 Administrator wprowadza/modyfikuje/usuwa dostępne rodzaje usług

WF/02 Administrator wprowadza/modyfikuje/usuwa miejsca sesji

WF/03 Administrator wprowadza/modyfikuje/usuwa profesjonalistów

WF/04 Administrator wprowadza/modyfikuje/usuwa dane generowane przez klienta

WF/05 Administrator przydziela Fachowcom kompetencje 

WF/06 Administrator przydziela rezerwacjom Fachowców

WF/07 Klient  wprowadza/modyfikuje/usuwa dane własne, narzeczonego

WF/08 Klient  wprowadza/modyfikuje/usuwa dane własne rezerwacji usług

WF/09 Klient przegląda dane rodzajów usług

WF/10 Klient przegląda dane miejsc sesji

WF/11 Klient przegląda dane profesjonalistów

WF/12 Klient przegląda dane innych rezerwacji

WF/13 Klient rezerwuje usługi

WF/14 Fachowiec dodaj/modyfikuje własne dane identyfikacyjne

WF/15 Fachowiec modyfikuje dane przydzielone przez Administratora

Słownik dziedzinowy

Klient Nowożeniec wprowadzający dane
Fachowiec Profesjonalista zatrudniony w firmie bądź 

podwykonawca, kamerzysta lub fotograf.
Kompetencje Zależności fachowców do rodzajów usług 

przydzielane przez administratora.
Rodzaj usługi Typ np. sesja pozowana, reportaż fotograficzny, 

wideo-filmowanie
Miejsce sesji Lokalizacja usługi 
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Identyfikacja reguł biznesowych
REG/01 by dokonać rezerwacji nowożeniec musi wprowadzić dane podstawowe

REG/02 nowożeniec może uzupełniać/modyfikować/usuwać swoje dane później

REG/03 klient może dokonać rezerwacji wielu usług lub żadnej

REG/04 do jednej rezerwacji trzeba przypisać jedno miejsce

REG/05 do jednej rezerwacji trzeba przypisać jeden rodzaj usługi

REG/06 do jednego rodzaju usługi można przypisać jednego fachowca o odpowiednich 
kwalifikacjach lub żadnego (później może to zrobić administrator)

REG/07 w jednym miejscu może być wiele rezerwacji

Identyfikacja aktorów i ich kompetencji
W systemie wyróżnia się trzy rodzaje użytkowników: klient, administrator i fachowiec. 

Administrator ma wszystkie prawa dodawania/modyfikacji/przeglądania/ usuwania danych i 
wymaga logowania. Klient może przeglądać wszystkie dane natomiast 
dodawać/modyfikować/usuwać tylko własne dane na podstawie weryfikacji hasła do swoich 
rekordów. Fachowiec może dodawać/modyfikować swoje dane identyfikacyjne, przeglądać 
wszystkie dane, dodawać i modyfikować dane przydzielone przez administratora.

Tabela 2  Identyfikacja aktorów i ich kompetencji

Aktor Role Kompetencje
Klient Ewidencja 

indywidualnych 
danych 
identyfikacyjnych

Dodawanie danych identyfikacyjnych
Przeglądanie danych identyfikacyjnych
Modyfikowanie danych identyfikacyjnych
Usuwanie danych identyfikacyjnych

Ewidencja danych 
rezerwacji

Dodawanie danych rezerwacji
Przeglądanie danych rezerwacji
Modyfikowanie danych rezerwacji
Usuwanie danych rezerwacji

Administrator Ewidencja danych Dodawanie danych
Przeglądanie danych
Modyfikowanie danych
Usuwanie danych
Dodawanie zależności
Modyfikowanie zależności

Fachowiec Ewidencja 
indywidualnych 
danych 
identyfikacyjnych

Dodawanie danych identyfikacyjnych
Przeglądanie danych identyfikacyjnych
Modyfikowanie danych identyfikacyjnych
Usuwanie danych identyfikacyjnych

Ewidencja danych 
przydzielonych

Modyfikowanie danych 
Dodawanie danych
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Projekt aplikacji – model UML:
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Opis działania aplikacji
Pracę z aplikacją należy rozpocząć z poziomu administratora by wprowadzić do bazy danych 
rodzaje oferowanych usług oraz miejsca. 

Domyślna nazwa administratora to: admin, hasło: administrator# . Po zalogowaniu w zakładce 
„Administrator” należy zmienić hasło administratora na własne.

Rodzaje usług dodaje się w zakładce 
„Dodaj rodzaje usług”. Do każdego 
rodzaju usług oprócz danych; nazwy, 
opisu oraz ceny, administrator może 
dodać zdjęcie. Zmieniać oraz usuwać 
zdjęcia z serwera można w zakładce 
modyfikacji rodzaju usług poprzez 
klik przycisku „Prześlij zdjęcie” przy 
pustym polu wyboru pliku. 

W polu „Bilet wstępu” w zakładkach 
dodawania oraz modyfikacji miejsc 
sesji można wpisywać dodatkowy 
koszt związany z miejscem (opłata za 
wstęp, bądź koszt dojazdu). Wpisana 

wartość uwzględniana jest w obliczeniach całkowitego kosztu usług podczas rezerwacji usług. 

                 
 Klient
Klient może zapoznać się z 
oferowanymi usługami, cenami, 
miejscami ich wykonywania, ma też 
wgląd w fachowców, którzy mogą je 
zrealizować. Zainteresowanie ofertą 
potwierdza dopisując dane swojego 
ślubu do bazy danych. Dane te może 
uaktualniać oraz uzupełniać później. 
Rejestracja umożliwi szybkie 
oszacowanie kosztów związanych z 
obsługą wesela, zaplanowanie 
godziny rozpoczęcia oraz dokonanie 
rezerwacji usług od razu lub w 
terminie późniejszym.
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  Podczas rezerwacji usług w terminie późniejszym, nowożeniec zostanie dodatkowo poproszony o 
weryfikację poprzez podanie daty swojego ślubu oraz hasła wprowadzonego w czasie rejestracji. 

Do samej kalkulacji 
kosztów oraz 
planowania 
godziny 
rozpoczęcia 
weryfikacja nie jest 
wymagana. 
Aplikacja w sesji 
zapamiętuje 
kontekst klienta, 
który po rejestracji 
albo jednym 
logowaniu nie musi 
się ponownie 
logować na 
następnych 
dostępnych dla 
niego stronach. Dla 
poprawy 
czytelności witryny 
po zakończeniu 
kolejnych kroków, 
zbędne pola są 
ukrywane. Przykładowo po ustaleniu klienta na podstawie daty ślubu oraz hasła zostają ukryte pola 
wyboru daty i pole 
do wpisania hasła. 
Podobnie po 
ustaleniu godziny 
rozpoczęcia 
uroczystości ukryta 
zostaje cała cześć 
tabeli z polami do 
wpisywania czasów 
cząstkowych (godz. 
ceremoni, czas na 
przejazd, do 
kościoła, czas 
trwania 
błogosławieństwa, 
czas na rejestrację 
przygotowań). 
Pozostają widoczne 
jedynie ustalone 
dane czyli nazwisko i 
imię nowożeńca w 
pierwszym 
przypadku oraz 
„godzina STARTowa” w drugim.
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Rezerwacji klient  dokonuje w jednym miejscu zaznaczając interesujące go usługi. Terminy 
wybranych usług są uzupełniane automatycznie wartościami domyślnymi na podstawie ustalonej 
wcześniej godziny rozpoczęcia, jednak klient może je na bieżąco modyfikować w trakcie 
dokonywania wyboru dla każdego rodzaju z osobna. Podobnie dla każdego rodzaju usług klient 
może indywidualnie wybrać miejsce sesji. Aplikacja automatycznie oblicza całkowitą cenę 
rezerwacji, prezentuje dodatkowy opis wybieranych usług oraz dolicza koszty dodatkowe związane 
z wybieranym miejscem. 

W razie pomyłki klient może od razu usunąć błędnie wprowadzone rekordy  z bazy danych. 

Fachowiec
Do bazy danych mogą dopisywać się pracownicy przedsiębiorstwa oraz osoby związane z branżą 
zainteresowane współpracą. Fachowiec w aplikacji identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail 
oraz hasła. Zapamiętanie tych danych umożliwi mu późniejszą modyfikację własnych danych, 
wgląd w powierzone mu zlecenia oraz  zarządzanie nimi. 

Po zrealizowaniu przydzielonych 
zleceń, do zadań fachowca należy 
rozliczenie z powierzonych zadań 
oraz zamknięcie ich. Fachowiec 
korzystając z panelu zarządzania 
zleceniami zamykając zrealizowane 
usuwa  je z bazy danych.

Administrator
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Teraz zadaniem Administratora jest zarządzanie zleceniami oraz pracownikami firmy i 
współpracownikami, przydzielanie im zadań według kompetencji oraz wolnych zasobów ludzkich i 
technicznych. Zadania te może jednak powierzać innym pracownikom zakładając im konta:

Przykładowe założone konto; 
użytkownik: pracownik hasło: 
pracownik#
Tylko administrator może 
zakładać  konta nowych 
użytkowników oraz je usuwać.

Następnie użytkownicy ci po 
zalogowaniu mogą przydzielać 
kompetencje fachowcom oraz 
rozdzielać im zadania na 
podstawie tych kompetencji 
oraz zarezerwowanych usług 
zapisanych w bazie danych.

Nadawanie kompetencji fachowcom odbywa się w jednym kroku zaznaczając opcjonalne usługi, 
które dany fachowiec może 
wykonać. Na tej samej stronie 
prezentowane są kompetencje 
wybrane wcześniej, które w tym 
samym miejscu można usuwać. 
Dodatkowo nadawanie 
kompetencji ułatwia opis z tabeli 
fachowców wprowadzony do 
bazy w trakcie rejestracji przez 
nich samych. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku 
fachowców z zewnątrz.
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Przydzielanie zadań odbywa się w dwóch krokach. Pierwszym jest wybór uroczystości spośród 
wszystkich zapisanych w bazie 
danych, posortowanych według 
dat. Są tu celowo wyświetlone 
kompletne dane z tabeli 
„nowozeniec”. Dzięki temu 
administrator może podejrzeć np. 
hasła do rekordów nowożeńca 
gdyby ten zapomniał. W kolejnym 
kroku administrator przydziela do 
konkretnego rodzaju zamówionej 
usługi odpowiedniego fachowca.

Instalacja i uruchamianie
Aby móc korzystać z aplikacji przez przeglądarkę www należy ją opublikować w sieci globalnej In-
ternet. Najlepiej skorzystać z dostępnych serwerów i usług hostingowych. Serwer na którym zamie-
rzamy umieścić aplikację powinien wspierać obsługę technologii ASP.NET, oraz bazy danych MS 
SQL. Zawartość katalogu z aplikacją wysyłamy przy pomocy klienta ftp. 

Posiadając łącze ze stałym dostępem do Internetu można skonfigurować własny serwer. Można też 
komputer lokalny ustawić tak by pełnił rolę serwera i korzystać z aplikacji lokalnie.

Aby móc wykorzystywać skrypty ASP .NET lokalnie musimy zainstalować serwer obsługujący je - 
IIS (Internet Information Server). Dostępny jest on w systemach Windows 2000 od wersji Profesio-
nal, w Windows XP również od wersji Profesional oraz w Windows 2003, jako dodatek do syste-
mu.

Instalujemy go poprzez: Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy. Następnie wybieramy z le-
wego menu: Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.

Z listy wybieramy Internetowe usługi sieciowe (IIS) i klikamy na przycisk Szczegóły. Teraz zazna-
czamy Usługa World Wide Web i ponownie klikamy na Szczegóły i odhaczamy wszystkie elemen-
ty poza Usługa World Wide Web - jak to ma miejsce na rysunku dołączonym poniżej. Przyciskiem 
OK. zatwierdzamy wszystkie zmiany, a później klikamy Dalej i na koniec Zakończ.
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ASP .NET bazuje na komponentach dostępnych w MS .NET Framework. Musimy je więc wpierw 
zainstalować.

Wymagania systemowe to:
   - Microsoft Windows Vista
   - Microsoft Windows Server 2003 - .NET jest już częścią systemu 
   - Microsoft Windows XP - wszystkie 
   - Microsoft Windows 2000 - wszystkie 
   - Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a - ASP.NET nie jest wspierany na tej platformie 
   - Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) - ASP.NET nie jest wspierany na tej 
platformie 
   - Microsoft Windows 98 - ASP.NET nie jest wspierany na tej platformie 

Jak widać aby zainstalować ASP .NET wymagany jest system z rodziny Windows 2000, Windows 
XP lub Windows 2003 inne niestety nie będą obsługiwać ASP .NET. 

Klikamy na katalog z naszą aplikacją prawym klawiszem myszy. Wybieramy Właściwości, a na-
stępnie zakładkę Udostępnianie w sieci Web. Klikamy na Udostępnij ten folder. W nowym oknie w 
polu Alias wpisujemy KS. W ramce z Uprawnienia dostępu zaznaczamy: Odczyt i aby nam nieco 
ułatwić: Przeglądanie katalogów (rys. poniżej). Zatwierdzamy wszystkie zmiany przez OK.
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Podsumowanie
Pary narzeczonych myślące o małżeństwie rozpoczynają planowanie uroczystości ślubnych zwykle 
dużo wcześniej niż to konieczne i jeszcze zanim podejmą konkretne czynności przygotowawcze. 
Dzięki aplikacji „Nowożeniec” mogą się zaangażować w przedsięwzięcie nie wychodząc z domu, 
bez kosztów i bezobsługowo. Można oczekiwać, że skupienie uwagi nowożeńców na naszej aplika-
cji, następnie poniesiony nakład pracy nad przygotowaniami przy jej wsparciu skłoni ich do  sko-
rzystania z oferty firmy. Dane, wprowadzone samodzielnie w czasie rejestracji  zwykle wykorzysty-
wane później w czasie realizacji zlecenia np. w filmie oraz do sporządzenia umowy, zwalniają pra-
cowników firmy z przeprowadzania wywiadu i zmniejszają ryzyko popełnienia błędów (np. literó-
wek w nazwiskach). Aplikacja ma charakter rozwojowy i jest tylko silnikiem w rękach administra-
tora. Umożliwia mu swobodną politykę marketingową. W zależności od jego preferencji i sposobu 
wprowadzania danych, oferowane usługi mogą być szczegółowe lub grupowane w pakiety, lokalny 
lub globalny może być zakres oferowanych miejsc sesji, do realizacji zleceń angażowani mogą być 
tylko pracownicy firmy lub można skorzystać z ofert fachowców z zewnątrz. 

Aplikacja może być wykorzystywana również na maszynie lokalnej w firmie. Przykładowo dostęp 
dla klientów na wydzielonym stanowisku, w celu zapoznania się z ofertą firmy lub dla administra-
tora, do kalkulacji kosztorysowej przed sporządzeniem umowy.

Korzyści płynące ze zdalnego dostępu do aplikacji przez sieć Internet skłaniają do dalszej jej rozbu-
dowy o dodatkowe moduły (np. płatny hosting stron z albumami zdjęć ze zrealizowanych już sesji 
albo giełda ofert dla fachowców). To nowoczesne rozwiązanie - implementacja systemu ERP w 
przedsiębiorstwie projektowym.
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