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1 Cz¦±¢ konceptualna

1.1 Sformuªowanie zadania projektowego:

Kraków jest drugim, zarówno pod wzgl¦dem liczby mieszka«ców jak i pod wzgl¦dem
powierzchni miastem w Polsce. Na przeszªo 300 tysi¡cach km zamieszkuje 750 tys.
ludzi, a je±li bra¢ pod uwag¦ caª¡ aglomeracj¦ krakowsk¡ to liczba ta zwi¦ksza si¦ do
1,5 mln.

Chyba »adnemu mieszka«cowi nie jest obcy problem komunikacji w mie±cie. Kor-
ki, brak miejsca do zaparkowania czy przepeªnione autobusy to codzienno±¢. Roz-
wi¡zaniem tych problemów mogªoby by¢ metro. Nasz projekt ma na celu stworzenie
spoªeczno±ci skupiaj¡cej ludzi dla których sprawa metra w Krakowie i rozwi¡zanie pro-
blemów komunikacyjnych nie jest oboj¦tne. Pragniemy pokaza¢ jak wielka jest rzesza
ludzi, którzy chc¡ i potrzebuj¡ metra w Krakowie. Model portalu spoªeczno±ciowego
umo»liwi wymian¦ informacji, opinii, a tak»e stworzenie najbardziej odpowiedniej wg
internautów trasy, wzdªu» której miaªoby przebiega¢ metro.

1.2 Analiza stanu wyj±ciowego:

Projekt �Metro dla Krakowa� to inicjatywa spoªeczna maj¡ca na celu pokazanie po-
trzeby budowy podziemnego systemu komunikacji miejskiej w Krakowie. Na dzie«
dzisiejszy brak profesjonalnego medium informacyjnego po±wi¦conego tej inicjatywie.

Serwis ma charakter portalu spoªeczno±ciowego, w którym internauci korzystaj¡cy
z prawa do wolno±ci sªowa, wyra»aj¡ swoje opinie, obawy, pro±by dotycz¡ce sprawy
krakowskiego metra.

1.3 Analiza wymaga« u»ytkownika:

W projekcie wyró»niamy cztery rodzaje u»ytkowników: administratora, moderatora,
go±cia oraz zarejestrowanego u»ytkownika. Zadaniem administratora b¦dzie poprawna
kon�guracja systemu oraz zarz¡dzanie nim. Grupa moderatorów b¦dzie mie¢ za zada-
nie czuwa¢ nad jako±ci¡ merytoryczn¡ serwisu, wyªapywa¢ bª¦dy systemu i zgªasza¢
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je administratorowi, a tak»e rozwi¡zywa¢ problemy u»ytkowników. Grupa u»ytkow-
ników stanowi grup¦ docelow¡ portalu, a mianowicie internautów zainteresowanych
inicjatyw¡ stworzenia metra w Krakowie. Ponadto u»ytkownik b¦dzie mógª otrzyma¢
statusekspert identy�kuj¡cy go jako specjalist¦ w danej dziedzinie zwi¡zanej ±ci±le
lub po±rednio ze spraw¡ metra w Krakowie. Status taki b¦dzie mógª przykªadowo
otrzyma¢: profesor wy»szej uczelni, radny miasta Krakowa, niezale»ny specjalista itp.
którego to opinia b¦dzie miaªa wi¦ksz¡ warto±¢ merytoryczn¡ ni» opinia zwykªego
u»ytkownika. U»ytkownicy b¦d¡ mieli mo»liwo±¢ wyznaczenia najodpowiedniejszej wg
nich trasy metra poprzez gªosowanie na istniej¡ce lokalizacje przystanków zaznaczone
na mapie miasta lub dodawanie nowych. Portal b¦dzie posiadaª przyjazny i prosty w
obsªudze interfejs umo»liwiaj¡cy ka»demu u»ytkownikowi realizacj¦ opisanych funkcji.

1.4 Okre±lenie scenariuszy u»ycia:

1. Go±¢

1.1. Wyszukiwanie u»ytkowników

1.2. Rejestracja z potwierdzeniem

1.2.1. Zaproponowanie loginu

1.2.2. Podanie hasªa

1.2.3. Podanie adresu email

1.2.4. Podanie danych na swój temat, zdj¦cia (avatara).

1.2.5. Podanie miejsca zamieszkania i zaznaczenie go na mapie.

1.3. Przegl¡danie wyników ankiety

1.4. Przegl¡danie istniej¡cych w systemie stacji metra

1.4.1. Wy±wietlanie statystyk gªosowania

1.4.2. Wy±wietlanie dost¦pnych danych na temat wybranej stacji

2. U»ytkownik:

2.1. Zarz¡dzanie kontem

2.1.1. Przypomnienie hasªa/wygenerowanie nowego

2.1.2. Aktualizacja pro�lu 1

2.1.2.1. Zmiana hasªa

2.1.2.2. Zmiana adresu email

2.1.2.3. Zmiana danych na swój temat, zmiana/dodanie zdj¦cia (avatara)

2.1.2.4. Zmiana miejsca zamieszkania i zaznaczenie go na mapie

2.2. Wyszukiwanie u»ytkowników
1zmiana informacji o u»ytkowniku
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2.3. Wyra»enie opinii nt. metra w Krakowie

2.3.1. Wzi¦cie udziaªu w ankiecie 2

2.3.2. Dodanie komentarza uzupeªniaj¡cego

2.3.3. Podanie linii tramwajowych i/lub autobusowych, którymi najcz¦±ciej
u»ytkownik podró»uje

2.3.4. Podanie stopnia zadowolenia z dost¦pnych ±rodków komunikacji

2.3.5. Zatwierdzenie i obejrzenie wyników

2.4. Oddanie gªosu za utworzeniem przystanku

2.4.1. Stworzenie nowej lokalizacji dla przystanku

2.4.1.1. Usuni¦cie dodanej przez siebie stacji metra

2.4.1.2. Zmiana lokalizacji miejsca stacji metra

2.4.1.3. Zatwierdzenie stacji

2.4.2. Zagªosowanie na istniej¡cy przystanek

2.4.3. Dodanie komentarza sªownego do proponowanego miejsca

2.4.4. Dodanie powodu dla utworzenia przystanku(np. miejsce pracy, sklepy
itp.)

2.5. Przegl¡danie istniej¡cych w systemie stacji metra

2.5.1. Wy±wietlanie statystyk gªosowania

2.5.2. Wy±wietlanie dost¦pnych danych na temat wybranej stacji

2.5.3. Mo»liwo±¢ dodania komentarza

2.5.4. Wysªanie powiadomienia mailowego o przystanku do znajomego

2.6. Proponowanie tras przebiegu linii metra

2.6.1. Dodanie nowej trasy przebiegu metra pomi¦dzy dwiema stacjami

2.6.2. Gªosowanie za istniej¡c¡ tras¡

3. Administrator:

3.1. Zarz¡dzanie kontami u»ytkowników

3.1.1. Kasowanie/banowanie u»ytkowników

3.1.2. Wysyªanie mailingu do u»ytkowników

3.1.3. Nadawanie i odbieranie przywilejów u»ytkownikom: moderator, eks-
pert, administrator

3.1.4. Usuwanie komentarzy

3.2. Kasowanie/dodawanie istniej¡cych przystanków

3.3. Przegl¡danie statystyk serwisu
2odpowied¹ na pytanie czy metro jest potrzebne w Krakowie
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3.4. Powiadamianie o nowo powstaªych przystankach, lokalizacjach

3.5. Powiadamianie o informacjach dotycz¡cych serwisu

4. Moderator:

4.1. Zarz¡dzanie kontami u»ytkowników

4.1.1. Kasowanie/banowanie u»ytkowników

4.1.2. Usuwanie komentarzy

4.2. Kasowanie/dodawanie istniej¡cych przystanków

4.3. Przegl¡danie statystyk serwisu

4.4. Nadawanie tytuªu ekspert

4.5. Administrowanie trasami metra

4.5.1. Usuwanie proponowanych stacji metra

4.5.2. Usuwanie punktów przebiegu trasy

1.5 Identy�kacja funkcji:

1. Rejestracja,

2. Potwierdzenie rejestracji (double opt-in),

3. Logowanie/wylogowanie z serwisu,

4. Wyszukiwanie przystanków/lokalizacji/tras,

5. Dodawanie/usuwanie tras i przystanków,

6. Wyszukiwanie u»ytkowników,

7. Gªosowanie na przystanek,

8. Dodawanie/usuwanie opinii i komentarzy,

9. Dodawanie/usuwanie u»ytkowników,

10. Nadawanie praw u»ytkownikom,

11. Mody�kacja pro�lu, danych u»ytkownika

12. Zapisywanie statystyk.
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1.6 Budowa i analiza diagramu przepªywu danych (DFD Data
Flow Diagram).

Diagramy DFD

1.7 Wybór encji.

W systemie b¦d¡ istnie¢ nast¦puj¡ce encje: U»ytkownik, Adres, Wspóªrz¦dne GPS,
Role, Przydziaª roli, Ankieta, Linie MPK, Komentarz, Trasy, Gªosy, Stacje Metra,
Powody, Powody utworzenia stacji.
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1.8 Projektowanie relacji mi¦dzy encjami. Konstrukcja dia-
gramu ERD (Entity-Relationship Diagram).

6



1.9 Projekt diagramów STD (State Transition Diagram).

Diagram STD
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Diagramy STD dla urzytkownika
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