
1. Projekt konceptualny

1.1 Sformułowanie zadania projektowego
System  biblioteki  publicznej  ma  na  celu  ułatwienie  dostępu  do  informacji  na  temat 

posiadanych przez bibliotekę zasobów jakimi są książki.  Za pośrednictwem strony internetowej 
czytelnik nie będzie mógł wypożyczyć książki, cały czas będzie musiał zgłosić się po nią osobiście. 
Zarejestrowany czytelnik dzięki takiemu systemowi dowie się czy egzemplarz danej książki jest 
aktualnie na stanie czy został wypożyczony i kiedy najwcześniej będzie z powrotem w bibliotece. 
Czytelnik otrzymuje również możliwość terminowej rezerwacji książki, tak aby w swoim wolnym 
czasie bez obaw udać się tylko po odbiór i nie zostać odesłanym z kwitkiem. Internetowy dostęp do 
biblioteki  umożliwia dodatkowo użytkownikom wgląd w dokonane rezerwacje i  wypożyczenia, 
oraz  w  archiwum  wypożyczeń.  Ułatwia  to  kontrolę  nad  terminami  zwrotów  wypożyczonych 
pozycji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich udogodnień czytelnik musi przejść proces rejestracji.
Tym  sposobem  biblioteka  gromadzi  potrzebne  dane  osobowe  oraz  kontaktowe  w  celu 
kontaktowania  się  z  czytelnikami  nie  dotrzymującymi  terminów  zwrotu  książek.  Udzielenie 
ostrzeżenie  użytkownikowi  zwracającemu  książkę  po  terminie,  blokady  po  przekroczeniu 
maksymalnej  liczby rezerwacji/wypożyczeń,  oraz system informujący czytelników o mijających 
terminach poprzez  kontakt  na  podany podczas  rejestracji  adres  email  to  operacje  wykonywane 
automatycznie w ramach pracy systemu. System taki nie zastąpi jednak człowieka w pracy. Cały 
czas w bibliotece potrzebna będzie osoba która wyda czytelnikowi książkę. Same książki również 
muszą być do bazy wprowadzane gdyż zbiory biblioteki nieustannie ulegają zmianom. Pracownik 
biblioteki kontroluje poprawność danych za pomocą możliwości ich edycji, zarówno w przypadku 
książek  jak  i  czytelników.  Fizycznie  oceniając  stan  książki  ma  możliwość  wycofania  jej  z 
ogólnodostępnych danych tak aby nie były zwracane jako wynik wyszukiwania żądanej pozycji.

1.2 Analiza stanu wyjściowego
TODO!

Oprogramowanie biblioteki jest popularnym tematem. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, 
umożliwiających przeglądanie w trybie online zbiorów bibliotek, natomiast zbiory elektroniczne są 
jeszcze bardzo ograniczone. Niewiele bibliotek posiadających znaczne zbiory, posiada możliwość 
zarezerwowania książki poprzez stronę internetową. Nasza biblioteka internetowa ma za zadanie 
ułatwić czytelnikowi rezerwację książki oraz kontrolę swoich wypożyczeń z dowolnego miejsca z 
dostępem do internetu.

1.3 Analiza wymagań użytkownika
Funkcjonalność:

1. Konto zarejestrowanego użytkownika (czytelnika)

• rejestracja  użytkownika  poprzez  stronę  internetową  (wypełnienie  danych 
teleadresowych)

• możliwość zalogowania się do systemu

• przeglądanie własnego konta w bibliotece, w tym dokonanych wypożyczeń oraz 
rezerwacji

• możliwość aktualizacji danych

• powiadomienie o mijającym terminie oddania książki



2.  Konto pracownika biblioteki

• administracja zasobami (dodawanie, usuwanie, edycja pozycji)

• blokowanie konta wybranego użytkownika

• nakładanie kar pieniężnych

3. Książki 

• przeszukiwanie zbiorów bibliotecznych

• możliwość zarezerwowania książki, jeśli jest dostępny jej egzemplarz. Użytkownik 
podaję  również  datę  zgłoszenia  się  po  książkę  (nie  dłużej  niż  7  dni  od  dnia 
dokonania rezerwacji)

• przechowywanie informacji o wypożyczonych książkach oraz o dacie wypożyczenia 
i planowanej dacie zwrotu

• możliwość  sprawdzenia  kiedy  dana  książka  będzie  dostępna  najwcześniej,  jeśli 
wszystkie egzemplarze są aktualnie wypożyczone

• unieważnienie niesfinalizowanej rezerwacji

1.4 Określenie scenariuszy użycia
1. Rejestracja użytkownika w systemie

1. Użytkownik na głównej stronie wybiera link "zarejestruj się" 

2. Następuje przekierowanie do strony z formularzem rejestracyjnym

3.  Użytkownik wypełnia formularz danymi, adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon oraz pesel

4. Następuje walidacja formularza

I. W przypadku kiedy któreś z pól jest puste, bądź telefon lub pesel są za długie lub 
krótkie następuje wyświetlenie informacji o błędzie

II. W przypadku kiedy formularz został poprawnie wypełniony następuje przejście 
dalej

5.  Konto użytkownika zostaje założone

6. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną 

2. Logowanie użytkownika do systemu
1. Niezalogowany użytkownik na dowolnej stronie do której ma dostęp posiada 

wyświetlony formularz logowania

2. Użytkownik wypełnia formularz adresem e-mail oraz hasłem

3. Następuje weryfikacja danych

I. W przypadku kiedy podano błędny e-mail lub hasło następuje wyświetlenie 
informacji o błędzie autentykacji i przekierowanie na stronę z formularzem do 
logowania

II. W przypadku kiedy dane są poprawne następuje zalogowanie użytkownika do 
systemu i przekierowanie na stronę główną



3. Przeglądanie konta użytkownika
1. Zalogowany użytkownik znajduje się na stronie głównej i wybiera link "zobacz swój 

profil"

2. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę wyświetlającą jego aktualne dane

3. Wyświetlone zostają również rezerwację użytkownika oraz aktualne wypożyczenia

4. Edycja konta użytkownika
1. Zalogowany użytkownik znajduje się na stronie głównej i wybiera link "zobacz swój 

profil"

2. Następuje przekierowanie na stronę wyświetlająca dane użytkownika

3. Użytkownik klika na przycisk "edytuj"

4. Następuje przekierowanie do strony z formularzem

5. Użytkownik zmienia dane, adres, numer telefonu, imię lub nazwisko

6. Następuje walidacja formularza

I. W przypadku gdy któreś z pól jest puste zostaje wyświetlony komunikat o 
błędnym wypełnieniu formularza

II. W przypadku gdy dane są poprawne następuje aktualizacja danych i 
przekierowanie do strony wyświetlającej profil użytkownika

5. Powiadomienie o mijającej dacie zwrotu książki
1. System codziennie o godzinie 3.00 sprawdza czy istnieją wypożyczenia, których 

data zwrotu kończy się za 2 dni.

I. W przypadku braku takich wypożyczeń nic się nie dzieje

II. W przypadku gdy istnieją takie wypożyczenia, zostaje wysłana informacja do 
danych użytkownikó poprzez wiadomość e-mail

6. Dodanie nowej pozycji do zbiorów biblioteki
1. Zalogowany pracownik biblioteki znajduje się na stronie głównej i wybiera link 

"administracja książkami"

2. Następuje przekierowanie do strony z panelem administracyjnym, gdzie znajduje się 
m. in. formularz do dodawania nowych książek

3. Pracownik biblioteki wypełnia dane, tytuł książki, autorów, ISBN, ilość kopii oraz 
rok publikacji

4. Następuje walidacja formularza

I. W przypadku gdy któreś z pól jest puste bądź podano ujemną ilość kopii lub 
ISBN nie składający się z cyfr zostaje wyświetlony komunikat o błędzie

II. W przypadku gdy dane są poprawne następuje przejście dalej

5. Książka zostaje dodana do zbiorów biblioteki

6. Pracownik biblioteki zostaje przekierowany z powrotem do panelu administracji 
książkami



7. Edycja/Usunięcie pozycji ze zbiorów biblioteki
1. Zalogowany pracownik biblioteki znajduje się na stronie administracji książkami

2. Wpisuje do formularza (wyszukującego książki) dane poszukiwanej książki

3. Następuje przekierowanie do strony z wynikami wyszukiwania

I. Pracownik biblioteki klika na przycisk "usuń" obok pozycji

1. Książka zostaje usunięta z bazy danych

2. Następuje przekierowanie do strony administracji książkami

II. Pracownik biblioteki klika na przycisk "edytuj" obok pozycji

1. Następuje przekierowanie do strony z formularzem 

2. Pracownik biblioteki wprowadza dane aktualizacji książki, tytuł, ISBN, rok 
publikacji oraz ilość kopii

3. Następuje walidacja formularza

1. W przypadku gdy któreś z pól jest puste lub ISBN nie składa się z 
samych cyfr lub ilość kopii jest mniejsza niż ilość wypożyczeń danej 
książki następuje wyświetlenie informacji o błednych danych

2. W przypadku gdy dane są poprawne następuje aktualizacja danych i 
przekierowanie do strony administracji książkami

8. Blokowanie konta użytkownika
1. Zalogowany pracownik biblioteki znajduje się na stronie głównej i wybiera link 

"administracja czytelnikami"

2. Zostaje przekierowany do strony z formularzem wyszukiwania użytkowników

3. Wypełnia formularz 

4. Następuje przekierowanie do strony z wynikami wyszukiwania

5. Pracownik biblioteki klika na przycisk "zablokuj konto" obok konta użytkownika

6. Konto użytkownika zostaje zablokowane

7. Do użytkownika zostaje wysłana wiadomość e-mail informująca o zablokowaniu 
konta

9. Przeszukiwanie zbiorów bibliotecznych
1. Niezalogowany użytkownik znajduje się na głównej stronie i wybiera link "wyszukaj 

książkę"

2. Następuje przekierowanie do formularza wyszukiwania

3. Użytkownik wpisuje dane wg. których ma nastąpić wyszukiwanie, może to być tytuł 
lub jego fragment, autor, rok wydania lub ISBN

4. Następuje walidacja formularza

I. W przypadku gdy żadne pole nie jest wypełnione następuję wyświetlenie 
informacji o konieczności wypełnienia przynajmniej jednego pola



II. W przypadku gdy wypełniono chociaż jedno pole następuję przekierowanie do 
strony z wynikami wyszukiwania

10. Zarezerwowanie książki
1. Zalogowany użytkownik znajduje się na stronie z wynikami wyszukiwania książki i 

klika przycisk "zarezerwuj"

2. Następuje przekierowanie do strony wyświetlającej dane książki oraz formularz do 
wpisania daty zgłoszenia się po odbiór książki

I. W przypadku gdy aktualnie nie ma żadnego wolnego egzemplarza, zostaje 
wyświetlona informacja kiedy powinny pojawić się oddane egzemplarze

1. Użytkownik przekierowany jest do strony wyszukiwania książek

II. W przypadku gdy istnieją wolne egzemplarze użytkownik wypełnia formularz

III. Następuje walidacja formularza

1. W przypadku gdy data odbioru jest pusta lub użytkownik wyznaczył ją dalej 
niż za 7 dni zostaje wyświetlona informacja o błędzie podczas rezerwacji lub 
niemożliwości rezerwacji książki na dłużej niż tydzień

2. W przypadku gdy dane się zgadzają następuje przejście dalej

IV. Rezerwacja zostaje zapisana w systemie

V. Użytkownik przekierowywany jest do strony wyszukiwania książek

11.  Unieważnienie niesfinalizowanej rezerwacji
1. System codziennie o godzinie 3.00 sprawdza czy istnieją rezerwacje na dzień 

wcześniej

2. W przypadku gdy istnieją takie rezerwacje zostają one anulowane

3. Do użytkownika któremu anulowano rezerwację zostaje wysłana wiadomość e-mail

1.5 Identyfikacja funkcji
Podstawowe funkcje realizowane w bazie danych, to przechowywanie informacji o:

• kontach użytkowników zarejestrowanych w bibliotece

• kontach pracowników biblioteki

• książkach znajdujących się w zbiorach biblioteki, powiązanych z autorami

• autorach, powiązanych z książkami

• egzemplarzach książek, powiązanych z konkretnymi pozycjami

• wypożyczeniach książki, powiązanych z konkretnym egzemplarzem oraz z użytkownikiem, 
który wypożyczył daną książkę

• rezerwacjach książki, powiązanych z egzemplarzem oraz użytkownikiem



1.6 Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji
Diagram hierarchii funkcji (FHD):

1.7 Budowa i analiza diagramu przepływu danych
TODO!

1.8 Wybór encji(obiektów) i ich atrybutów

1. Czytelnik

• e-mail

• hasło

• imię

• nazwisko

• telefon

• pesel

• adres

• zarezerwowane książki

• wypożyczone książki

2. Pracownik biblioteki

• e-mail



• hasło

• imię

• nazwisko

3. Książka

• tytuł

• autorzy

• ISBN

• rok wydania

• egzemplarze

4. Autor

• nazwa

• napisane książki

5. Egzemplarz książki

• status wypożyczenia

• książka

6. Rezerwacja książki

• data rezerwacji

• data odbioru książki

• czytelnik

• książka

7. Wypożyczenie książki

• czytelnik

• data wypożyczenia

• data planowanego zwrotu

1.9 Projektowanie powiązań(relacji) pomiędzy encjami



1.10 Projekt diagramów STD (State transition Diagram – diagram 
przejść między stanami)

TODO!
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