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1. Sformułowanie zadania projekto-
wego.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji internetowej – Serwis Kulinar-
ny, mającej na celu dostarczenie użytkownikom funkcjonalnego serwisu ku-
linarnego. Użytkownikom po zalogowaniu do serwisu zostanie udostępnio-
nych wiele funkcjonalności, m.in.:

• przeglądanie przepisów wg kategorii, alfabetu, regionu itp., użytkow-
nik wybierając odpowiedni link do kategorii otrzyma listę przepisów,
którą będzie można posortować ze względu na ocenę, trudność przy-
gotowania, nazwę itp.,

• dodawanie przepisów: użytkownik po wprowadzeniu różnych parame-
trów, takich jak czas przygotowania, opis, potrzebne składniki, naczy-
nia itp. oraz opcjonalnie zdjęcie lub kilka do formularza będzie mógł
dodać przepis do bazy,

• ocenianie przepisów: każdy zalogowany użytkownik serwisu będzie
mógł przyznać przepisowi ocenę w skali 1-5,1-10 lub innej,

• komentowanie przepisów: każdy zalogowany użytkownik będzie mógł
dodać komentarz,

• ocenianie dodających przepisy – na podstawie ocen dodanych prze-
pisów liczona będzie ocena danego użytkownika – możliwe rankingi,
konkursy itp.,

• wyszukiwanie przepisów po słowach kluczowych,

• wyszukiwanie przepisów po produktach,

Ponadto Moderatorzy będą mieli następujące możliwości:

• usuwanie przepisów,

• dodawanie/usuwanie produktów,

• dodawanie/usuwanie sprzętu AGD,

Niezalogowany Gość w systemie będzie miał znacznie ograniczoną funkcjo-
nalność, jednak będzie mógł przeglądać i wyszukiwać przepisy.

Oprócz podstawowego wyszukiwania, serwis będzie oferował użytkow-
nikowi unikalne rozwiązanie, które pozwoli wyszukać przepis na podstawie
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posiadanych przepisów i ewentualnie naczyń i sprzętu, przykłady znajdują
się w 4 rozdziale – Scenariusze przypadków użycia.

Aplikacja Serwis Kulinarny będzie wykonana jako aplikacja interneto-
wa, z wykorzystaniem takich technologii jak Java Enterprise Edition w po-
łączeniu z takimi frameworkami jak Hibernate do mapowania relacyjno-
obiektowego oraz najprawdopodobniej Java Server Faces do warstwy pre-
zentacji. Do uruchomienia aplikacji planowane jest użycie kontenera apli-
kacji Apache Tomcat lub innego serwera aplikacji webowych, np. JBoss czy
GlassFish.
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2. Analiza stanu wyjściowego.

Dawno temu, w czasach, gdy Internet nie był powszechnie dostępny,
miłośnicy przyrządzania potraw byli zdani na książki kucharskie lub pro-
gramy telewizyjne poświęcone tematom kulinarnym. Wymiana przepisów
i pomysłów kulinarnych dokonywana była przez telefon lub podczas spo-
tkań zainteresowanych. Obecnie, w dobie powszechnego dostępu do Inter-
netu sytuacja uległa znacznej poprawie – zainteresowani mogą dzięki apli-
kacjom webowym wyszukiwać przepisy, dodawać nowe, wybierać w zależ-
ności od kategorii czy sposobów przyrządzenia a nawet oceniać znalezione
przepisy. Serwisy te mogą również skupiać społeczność zainteresowanych
np. poprzez forum internetowe, na którym użytkownicy mogą się wymie-
niać poglądami i sposobami przyrządzania potraw. Tworzona aplikacja ma
w założeniu wypełnić lukę w rynku internetowych aplikacji kulinarnych po-
przez wprowadzenie innowacyjnej funkcjonalności – możliwości wyszuki-
wania przepisów według posiadanych składników. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu użytkownik będzie w stanie szybko zorientować się, jakie potrawy
jest w stanie przygotować, gdy ma pewną, ograniczoną ilość produktów,
albo gdy brakuje mu któregoś ze składników.
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3. Analiza wymagań użytkownika
(wstępna).

Do analizy wymagań użytkownika posłużymy się metodą MoSCoW. Pre-
zentuje ona cele w projekcie ze względu na ich ważność dla powodzenia
projektu. Poszczególne litery oznaczają:

M – Must:
Dla użytkowników :

• rejestracja użytkowników: użytkownik będzie podawał podstawowe
dane takie jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, e-mail, itp. oraz
wyrażał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptację regu-
laminu.

• resetowanie haseł: po kliknięciu linku „zapomniałem hasła” wykonana
zostanie standardowa procedura resetowania hasła.

• logowanie: użytkownik logując się z wykorzystaniem swojego adresu
e-mail i hasła uzyska dostęp do dodawania nowych przepisów oraz
oceniania i komentowania istniejących przeglądanie przepisów wg ka-
tegorii, alfabetu, regionu itp.: użytkownik wybierając odpowiedni link
do kategorii otrzyma listę przepisów, którą będzie można posortować
ze względu na ocenę, trudność przygotowania, nazwę itp.

• dodawanie przepisów: użytkownik po wprowadzeniu różnych parame-
trów, takich jak czas przygotowania, opis, potrzebne składniki, naczy-
nia itp. oraz opcjonalnie zdjęcie lub kilka do formularza będzie mógł
dodać przepis do bazy.

• ocenianie przepisów: każdy zalogowany użytkownik serwisu będzie
mógł przyznać przepisowi ocenę w skali 1-5,1-10 lub innej.

• komentowanie przepisów: każdy zalogowany użytkownik będzie mógł
dodać komentarz ocenianie dodających przepisy – na podstawie ocen
dodanych przepisów liczona będzie ocena danego użytkownika – moż-
liwe rankingi, konkursy itp.

• wyszukiwanie przepisów po słowach kluczowych wyszukiwanie prze-
pisów po produktach – opisane w punkcie „Innowacyjność”

Dla moderatorów/administratorów :

• usuwanie przepisów,
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• dodawanie/usuwanie produktów,

• dodawanie/usuwanie sprzętu AGD.

S – Should
Dla użytkowników :

• filtrowanie przepisów ze względu na posiadane naczynia i sprzęt AGD
– wyświetlane będą tylko przepisy, do których użytkownik posiada cały
wymagany sprzęt,

• rozbudowane profile użytkowników – np. informacja o posiadanym
sprzęcie AGD zapisana w profilu użytkownika z możliwością edycji au-
tomatycznie dodawana do kryterium wyszukiwania,

• listy ulubionych przepisów,

Dla moderatorów/administratorów:

• usuwanie/banowanie użytkowników,

• usuwanie komentarzy.

C – Could

• oceny komentarzy,

W – Would

• forum dla użytkowników,

• oprócz komentarzy system problem/odpowiedzi dla każdego przepisu
na wzór serwisu „yahoo! Answers” czy „samosia.pl” wraz z oceną uży-
teczności odpowiedzi,

• zbiór ogólnych porad kulinarnych, wraz z systemem oceniania, doda-
wania i komentowania,

• możliwość dodania opisu przygotowania posiłku jako diagram flow-
chart, który w łatwy sposób pokaże jak optymalnie wykorzystać czas
podczas gotowania,

• informacja o kaloryczności i zawartości składników odżywczych w każ-
dym przepisie,

• możliwość komponowania bardziej złożonych dań, np. : danie główne,
zupa, sałatka i deser,

• wyświetlanie powiązanych lub polecanych przepisów i produktów, np.
przy przeglądaniu przepisu na kurczaka mogłyby zostać wyświetlone
propozycje sosu czy wina do obiadu,

• reklamy kontekstowe,

• sklep z artykułami ADG (np. brakuje garnka? Kup u nas),

• możliwość komponowania diety np. na cały miesiąc z dostępnych prze-
pisów.
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4. Określenie scenariuszy użycia.

Poniżej zostanie omówionych kilka scenariuszy użycia.

1. Użytkownik Jan ma w lodówce 0.5 kg mięsa wołowego, trochę przypraw
oraz cebulę. Niestety najbliższy sklep jest daleko, a Jan jest głodny
i chce zorientować się w jaki sposób może wykorzystać znalezione
składniki aby napełnić swój żołądek.

1. Użytkownik wpisuje swój login i hasło.

2. W przypadku podania błędnych danych użytkownik zostaje poinformo-
wany o tym fakcie.

3. W przypadku podania poprawnych danych, następuje zalogowanie do
systemu.

4. Użytkownik klika w odnośnik do „Wyszukiwarki zaawansowanej”.

5. Użytkownik dodaje kolejno swoje produkty.

6. Użytkownik klika „Szukaj”.

7. Aplikacja prezentuje listę wyników wyszukiwania pasującą do poda-
nych przez użytkownika składników.

2. Użytkownik Stefan jest miłośnikiem potraw z grilla. Ponieważ pogoda
sprzyja grillowaniu, Stefan chciałby zobaczyć jakie pyszne dania może
przyrządzić dziś na działce.

1. Użytkownik wpisuje swój login i hasło.

2. W przypadku podania błędnych danych użytkownik zostaje poinformo-
wany o tym fakcie.

3. W przypadku podania poprawnych danych, następuje zalogowanie do
systemu.

4. Użytkownik klika w odnośnik „Przepisy według kategorii”.

5. Użytkownik zaznacza opcję „potrawy z grilla”.

6. Aplikacja prezentuje listę wyników wyszukiwania potraw, które pasują
do kategorii „potrawy z grilla”.
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3. Użytkowniczce Kasi bardzo zasmakowała „zupa na gwoździu” wyszuka-
na ostatnio w serwisie. Teraz chce wyrazić uznanie autorowi przepisu.

1. Użytkownik wpisuje swój login i hasło.

2. W przypadku podania błędnych danych użytkownik zostaje poinformo-
wany o tym fakcie.

3. W przypadku podania poprawnych danych, następuje zalogowanie do
systemu.

4. Użytkownik wpisuje w wyszukiwarkę nazwę potrawy.

5. Z listy wyników użytkownik wybiera właściwą potrawę.

6. Poniżej treści przepisu, użytkownik ocenia potrawę na maksymalną
ilość punktów.

7. Użytkownik zostawia komentarz chwalący przepis.

K. Koptyra, D. Tomaszewski Projekt konceptualny



5. Identyfikacja funkcji.

Użytkownicy serwisu kulinarnego będą mieli do dyspozycji następującą
funkcjonalność:

• logowanie/wylogowanie z serwisu,

• dodanie nowego przepisu,

• komentowanie innych przepisów,

• ocenianie innych przepisów,

• przeglądanie przepisów,

• wyszukiwanie przepisów,

• resetowanie hasła.

Goście serwisu kulinarnego będą mieli do dyspozycji następującą funkcjo-
nalność:

• przeglądanie przepisów,

• wyszukiwanie przepisów.

Moderatorzy serwisu kulinarnego będą mieli do dyspozycji następującą
funkcjonalność:

• logowanie/wylogowanie z serwisu

• dodawanie/usuwanie produktów,

• dodawanie/usuwanie sprzętu AGD,

• usuwanie przepisów.
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6. Analiza hierarchii funkcji projekto-
wanej aplikacji.

Rysunek 6.1: Diagram FHD.
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7. Budowa i analiza diagramu prze-
pływu danych.

Rysunek 7.1: Diagram DFD.
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8. Wybór encji (obiektów) i ich atry-
butów.

W naszym serwisie kucharskim niezbędne będzie przechowywanie infor-
macji o następujących encjach:

użytkownik – dane teleadresowe, dane osobowe, dane identyfikacyjne
przepis – opis, skladniki, czas przygotowania, kategoria, region, sprzęt
region – nazwa, opis
komentarz – tresc, id
zdjęcia – opis, zdjecie
składnik – nazwa, opis
sprzęt agd – nazwa, opis
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9. Projektowanie powiązań (relacji)
pomiędzy encjami.

Rysunek 9.1: Projekt bazy danych aplikacji.
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10. Projekt diagramów STD (State
Transition Diagram – diagramy przejść
pomiędzy stanami).

Rysunek 10.1: Diagram STD.
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