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I.

Określenie wymagań
1. Ogólny opis serwisu internetowego:



Cel
Serwis internetowy ma umożliwiać prowadzenie ewidencji ruchu studentów
i wykładowców na uczelni.



Zakres
Serwis internetowy ma za zadanie ułatwić komunikację studentów z
wykładowcami. Ma pełnić rolę pewnej bazy danych dostępnej dla wszystkich
studentów z wszystkimi informacjami dotyczącymi ich edukacji na uczelni
wyższej począwszy od planu zajęć, ocen, materiałów dydaktycznych po
informacje ogóle dla wszystkich studentów.



Kontekst
---
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2. Wymagania funkcjonalne:

1
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:

Logowanie studenta;
Funkcja ta umożliwia logowanie studenta do serwisu;
Login, hasło;
Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Musi być podane przynajmniej: login i hasło;
Wynik działania:
Zalogowanie studenta do serwisu;
Dane wyjściowe:
--Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Powód wprowadzenia funkcji: Możliwość logowania studentów do serwisu.

2
Logowanie wykładowcy;
Funkcja ta umożliwia logowanie wykładowcy do serwisu;
Login, hasło;
Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Musi być podane przynajmniej: login i hasło;
Wynik działania:
Zalogowanie wykładowcy do serwisu;
Dane wyjściowe:
--Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Powód wprowadzenia funkcji: Możliwość logowania wykładowców do serwisu.
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:

3
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:
Źródło danych wejściowych:
Warunki wstępne:
Wynik działania:
Dane wyjściowe:
Warunki końcowe:
Efekty ubocz e:
Powód w rowadzenia
funkcji:

Podgląd planu zajęć studenta;
Funkcja ta umożliwia podgląd planu zajęć studenta;
----Student musi być zalogowany do serwisu;
Podgląd planu zajęć studenta;
Dane planu zajęć studenta;
-----

Możliwość podglądu planów zajęć przez poszczególnych studentów.
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4
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:
Źródło danych wejściowych:
Warunki wstępne:
Wynik działania:
Dane wyjściowe:
Warunki końcowe:
Efekty uboczne:
Powód wprowadzenia
funkcji:

Podgląd planu zajęć wykładowcy;
Funkcja ta umożliwia podgląd planu zajęć wykładowcy;
----Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Podgląd planu zajęć wykładowcy;
Dane planu zajęć wykładowcy;
----Możliwość podglądu planów zajęć przez poszczególnych
wykładowców.

5
Podgląd przedmiotu - student;
Funkcja ta służy do podglądu wszelkich informacji o przedmiocie w
Opis:
formie menu (oceny, materiały dydaktyczne, komunikaty, napisz
wiadomość) przez studenta w ramach jego planu zajęć;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd wszelkich informacji o przedmiocie;
Dane przedmiotu (oceny, materiały dydaktyczne, komunikaty, napisz
Dane wyjściowe:
wiadomość - w formie menu) studenta;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu wszelkich informacji o przedmiocie przez
Powód wprowadzenia funkcji:
studentów.
Nazwa:
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6
Podgląd ocen;
Funkcja ta służy do podglądu ocen studenta i ewentualnych braków z
Opis:
danego przedmiotu;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd ocen i ewentualnych braków z danego przedmiotu;
Dane ocen (oceny z egzaminów, kolokwiów, zaliczeń) z przedmiotu
Dane wyjściowe:
studenta;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu ocen studentów i ewentualnych braków z danego
Powód wprowadzenia funkcji:
przedmiotu przez studentów.
N zwa:

7
Podgląd materiałów dydaktycznych - student;
Funkcja ta służy do podglądu materiałów dydaktycznych z danego
Opis:
przedmiotu przez studenta;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściow ch:
--Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd materiałów dydaktycznych z danego przedmiotu;
Dane wyjściowe:
Dane materiałów dydaktycznych (nazwa) z przedmiotu;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczn :
--Możliwość podglądu materiałów dydaktycznych z danego przedmiotu
Powód wprowadzenia funkcji:
przez studentów.
Nazwa:

8
Pobranie materiału dydaktycznego;
Funkcja ta służy do pobrania pojedynczego materiału dydaktycznego
Opis:
z danego przedmiotu przez studenta;
Dane wejściowe:
Materiał dydaktyczny z przedmiotu (plik);
Źródło danych wejściowych: Serwer ftp;
Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Pobranie materiału dydaktycznego z danego przedmiotu;
Dane wyjściowe:
Materiał dydaktyczny z przedmiotu (plik);
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość pobierania materiałów dydaktycznych z danego
Powód wprowadzenia funkcji:
przedmiotu przez studentów.
Nazwa:
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9
Podgląd komunikatów - student;
Funkcja ta służy do podglądu komunikatów zarówno od studentów,
Opis:
jak i wykładowców wysłanych do studenta;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działan a:
Podgląd komunikatów wysłanych do studenta;
Dane wyjściowe:
Dane komunikatów (data, od, temat) wysłanych do studenta;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu komunikatów zarówno do studentów, jak i
Powód wprowadzenia funkcji:
wykładowców wysłanych do studentów.
Nazwa:

10
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:
Źródło danych wejściowych:
Warunki wstępne:
Wynik działania:
Dane wyjściowe:
Warunki końcowe:
Efekty uboczne:
Powód wprowadzenia
funkcji:

Podgląd komunikatu - student;
Funkcja ta służy do podglądu pojedynczego komunikatu wysłanego
do studenta;
----Student musi być zalogowany do serwisu;
Podgląd komunikatu wysłanego do studenta;
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) wysłanego do studenta;
----Możliwość podglądu pojedynczych komunikatów wysłanych do
studentów.

11
Usuń komunikat - student;
Funkcja ta służy do usunięcia pojedynczego komunikatu wysłanego
Opis:
do studenta;
Dane wejściowe:
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) wysłanego do studenta;
Źródło danych wejściowych: Baza danych;
Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Usunięcie komunikatu wysłanego do studenta;
Dane wyjściowe:
--Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość usuwania pojedynczych komunikatów wysłanych do
Powód wprowadzenia funkcji:
studentów.
Nazwa:
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12
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:
Źródło danych wejściowych:
Warunki wstępne:

Odpowiedz na komunikat - student;
Funkcja ta służy do odpowiedzi na komunikat wysłany do studenta;
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) wysłanego do studenta;
Baza danych;
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Odpowiedz na komunikat wysłany do studenta;
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) w odpowiedzi na komunikat
Dane wyjściowe:
do studenta;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Powód wprowadzenia funkcji: Możliwość odpowiedzi na komunikaty wysłane do studentów.

13
Napisz wiadomość - student;
Funkcja ta służy do napisania wiadomości do studentów na roku lub
Opis:
uczących wykładowców;
Dane wejściowe:
Dane komunikatu (data, od, do, temat, treść) studenta;
Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Student musi być zalogowany do serwisu;
Wysłanie nowej wiadomości do studenta na roku lub uczącego
Wynik działania:
wykładowcy;
Dane wyjściowe:
--Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość napisania nowej wiadomości do studentów na roku lub
Powód wprowadzenia funkcji:
uczących wykładowców przez studentów.
Nazwa:
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14
Podgląd przedmiotu - wykładowca;
Funkcja ta umożliwia podgląd wszelkich informacji o prowadzonym
przedmiocie (studenci i ich oceny) i informacji o przedmiocie w
Opis:
formie menu (dodaj materiały dydaktyczne, korespondencja) przez
wykładowcę w ramach jego planu zajęć;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd wszelkich informacji o przedmiocie;
Dane przedmiotu (studenci i ich oceny oraz w formie menu: dodaj
Dane wyjściowe:
materiały dydaktyczne, korespondencja) wykładowcy;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu wszelkich informacji o przedmiocie przez
Powód wprowadzenia funkcji:
wykładowców.
Nazwa:

15
Wystaw ocenę;
Funkcja ta służy do wystawienia/aktualizacji/usuwania oceny (ocen)
Opis:
studentowi z egzaminów, kolokwiów i zaliczeń i ewentualnie
wystawienia braków z danego przedmiotu;
Dane wejściowe:
Ocena (oceny) lub braki ("-");
Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wystawienie/aktualizacja/usunięcie oceny (ocen) studentowi z
Wynik działania:
egzaminu, kolokwium lub/i zaliczenia i ewentualnie wystawianie
braków z danego przedmiotu;
Dane ocen (oceny z egzaminów, kolokwiów, zaliczeń) z przedmiotu
Dane wyjściowe:
studentowi;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość wystawiania/aktualizacji/usuwania ocen studentom i
Powód wprowadzenia funkcji: ewentualnie wystawiania braków z danego przedmiotu przez
wykładowców.
Nazwa:
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16
Podgląd materiałów dydaktycznych - wykładowca;
Funkcja ta służy do podglądu materiałów dydaktycznych z danego
Opis:
przedmiotu przez wykładowcę;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd materiałów dydaktycznych z danego przedmiotu;
Dane wyjściowe:
Dane materiałów dydaktycznych (nazwa) z przedmiotu;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu materiałów dydaktycznych z danego przedmiotu
Powód wprowadzenia funkcji:
przez wykładowców.
Nazwa:

17
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:
Źródło danych wejściowych:
Warunki wstępne
Wynik działania:
Dane wyjściowe:
Warunki końcowe:
Efekty uboczne:
Powód wprowadzenia
funkcj :

Umieszczenie materiału dydaktycznego;
Funkcja ta służy do umieszczenia pojedynczego materiału
dydaktycznego z danego przedmiotu przez wykładowcę na serwerze
(plik) i w bazie danych (dane o pliku);
Materiał dydaktyczny z przedmiotu (plik) i jego dane;
--Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Umieszczenie materiału dydaktycznego z danego przedmiotu na
serwerze ftp i w bazie danych;
------Możliwość umieszczania materiałów dydaktycznych z danego
przedmiotu przez wykładowców na serwerze ftp i w bazie danych.
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18
Nazwa:
Opis:
Dane wejściowe:
Źródło danych wejściowych:
Warunki wstępne:
Wynik działania:
Dane wyjściowe:
Warunki końcowe:
Efekty uboczne:
Powód wprowadzenia
f nkcji:

Usunięcie materiału dydaktycznego;
Funkcja ta służy do usunięcia pojedynczego materiału dydaktycznego
z danego przedmiotu przez wykładowcę z serwera ftp (plik) i bazy
danych ( dane o pliku);
Materiał dydaktyczny z przedmiotu (plik) i jego dane;
Baza danych i serwer ftp;
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Usunięcie materiału dydaktycznego z danego przedmiotu u danego
wykładowcy z serwera ftp i z bazy danych;
------Możliwość usuwania materiałów dydaktycznych z danego przedmiotu
przez wykładowców z serwera ftp i z bazy danych.

19
Podgląd komunikatów - wykładowca;
Funkcja ta służy do podglądu komunikatów od studentów wysłanych
Opis:
do wykładowcy;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd komunikatów wysłanych do wykładowcy;
Dane wyjściowe:
Dane komunikatów (data, od, temat) wysłanych do wykładowcy;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu komunikatów do studentów wysłanych do
Powód wprowadzenia funkcji:
wykładowców.
Nazwa:
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20
Podgląd komunikatu - wykładowca;
Funkcja ta służy do podglądu pojedynczego komunikatu wysłanego
Opis:
do wykładowcy;
Dane wejściowe:
--Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Podgląd komunikatu wysłanego do wykładowcy;
Dane wyjściowe:
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) wysłanego do wykładowcy;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość podglądu pojedynczych komunikatów wysłanych do
Powód wprowadzenia funkcji:
wykładowców.
Nazwa:

21
Usuń komunikat - wykładowca;
Funkcja ta służy do usunięcia pojedynczego komunikatu wysłanego
Opis:
do wykładowcy;
Dane wejściowe:
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) wysłanego do wykładowcy;
Źródło danych wejściowych: Baza danych;
Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Usunięcie komunikatu wysłanego do wykładowcy;
Dane wyjściowe:
--Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość usuwania pojedynczych komunikatów wysłanych do
Powód wprowadzenia funkcji:
wykładowcy.
Nazwa:

22
Odpowiedz na komunikat - wykładowca;
Funkcja ta służy do odpowiedzi na komunikat wysłany do
Opis:
wykładowcy;
Dane wejściowe:
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) wysłanego do wykładowcy;
Źródło danych wejściowych: Baza danych;
Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Odpowiedz na komunikat wysłany do wykładowcy;
Dane komunikatu (data, od, temat, treść) w odpowiedzi na komunikat
Dane wyjściowe:
do wykładowcy;
Warunki końcowe:
--Efekty uboczne
--Powód wprowadzenia funkcji: Możliwość odpowiedzi na komunikaty wysłane do wykładowców.
N zwa:
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23
Napisz wiadomość - wykładowca;
Funkcja ta służy do napisania wiadomości do studentów uczących się
Opis:
u wykładowcy;
Dane wejściowe:
Dane komunikatu (data, od, do, temat, treść) wykładowcy;
Źródło danych wejściowych:
--Warunki wstępne:
Wykładowca musi być zalogowany do serwisu;
Wynik działania:
Wysłanie nowej wiadomości do studenta uczącego się u wykładowcy;
Dane wyjściowe:
--Warunki końcowe:
--Efekty uboczne:
--Możliwość napisania nowej wiadomości do studentów uczących się u
Powód wprowadzenia funkcji:
wykładowcy przez wykładowców.
Nazwa:

3. Wymagania niefunkcjonalne:
Serwis internetowy pracować będzie tylko pod kontrolą serwera WWW Apache
1.3+, języka skryptowego PHP 4 i serwera bazy danych MySQL 5.0+.

- 14 -

II. Analiza i modelowanie
1. Diagram klas:
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2. Specyfikacja klas:

1
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:

PlanyZajecWykladowcow
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na planie zajęć
wykładowców;
---

Operacje:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

pobierzPlanyZajecWykladowcow
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich planów zajęć dla każdego
wykładowcy;

brak
--pobranie wszystkich planów zajęć wykładowców;
---

2
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:

PlanyZajecStudentow
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na planie zajęć studentów;
---

Operacje:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

pobierzPlanyZajecStudentow
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich planów zajęć dla każdego
studenta;

brak
--pobranie wszystkich planów zajęć studentów;
---
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3
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaStudenci
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na studentach uczących się
u wykładowcy;
---

pobierzWykladowcaStudenci
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich studentów uczących się u
danego wykładowcy, z danego roku, grupy, kierunku i trybu nauki;
-grupa;
-rok;
-wykladowca;
-przedmiot;
-tryb;
-kierunek;
Musi być podane przynajmniej: grupa, rok, wykladowca, przedmiot, tryb,
kierunek;
pobranie studentów wykładowcy;
---
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4
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaStudenciOceny
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na ocenach studentów
uczących się u wykładowcy;
---

pobierzWykladowcaStudenciOceny
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich ocen studentów u danego
wykładowcy, z danego przedmiotu, grupy i określonego roku;
-id_student_zmp;
-id_przedmiot_zmp;
-id_wykladowca_zmp;
-grupa;
-rok;
Musi być podane przynajmniej: id_student_zmp (techniczny),
id_przedmiot_zmp, id_wykladowca_zmp, grupa, rok;
pobranie ocen studentów u danego wykładowcy z danego przedmiotu,
grupy i określonego roku;
---

iloscWykladowcaStudentOcenyEZK
operacja ta umożliwia pobranie ilości ocen studenta u danego
wykładowcy z danego przedmiotu i wybranego rodzaju (egzamin,
kolokwium, zaliczenie);
-id_student_zmp;
-id_przedmiot_zmp;
-id_wykladowca_zm;
-egz_kol_zal;
Musi być podane przynajmniej: id_student_zmp, id_przedmiot_zmp,
id_wykladowca_zm, egz_kol_zal;
pobranie ilości ocen studenta u danego wykładowcy z danego
przedmiotu i wybranego rodzaju (egzamin, kolokwium, zaliczenie);
---
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5
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne
Operacje:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaStudentOcenaEgzaminKolokwiumZaliczenie
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na ocenach studenta
uczącego się u wykładowcy;
---

pobierzWykladowcaStudentOcenyEgzaminKolokwiumZaliczenie
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich ocen studenta u danego
wykładowcy, z danego przedmiotu i wybranego rodzaju (egzamin,
kolokwium, zaliczenie);
-id_student_zmp;
-id_przedmiot_zmp;
-id_wykladowca_zm;
-egz_kol_zal;
Musi być podane przynajmniej: id_student_zmp, id_przedmiot_zmp,
id_wykladowca_zm, egz_kol_zal;
pobranie ocen studenta u danego wykładowcy z danego przedmiotu i
wybranego rodzaju (egzamin, kolokwium, zaliczenie);
---

aktualizujWykladowcaStudentOcenaEZK
zadaniem tej operacji jest aktualizacja oceny studenta u danego
wykładowcy, z danego przedmiotu i rodzaju (egzamin, kolokwium,
zaliczenie);
-id_e_k_z;
-ocena;
Musi być podane przynajmniej: id_e_k_z, ocena;
zaktualizowanie oceny studenta;
--dodajWykladowcaStudentOcenaEZK
zadaniem tej operacji jest dodanie oceny studenta u danego
wykładowcy, z danego przedmiotu i rodzaju (egzamin, kolokwium,
zaliczenie);
-fk_id_p;
-fk_id_s;
-fk_id_w;
-ocena;
-rodzaj;
Musi być podane przynajmniej: fk_id_p, fk_id_s, fk_id_w, ocena, rodzaj;
dodanie oceny studentowi;
---
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Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

usunWykladowcaStudentOcenaEZK
zadaniem tej operacji jest usunięcie oceny studenta u danego
wykładowcy, z danego przedmiotu i rodzaju (egzamin, kolokwium,
zaliczenie);
-id_e_k_z;
Musi być podane przynajmniej: id_e_k_z;
usunięcie oceny studenta;
---
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6
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaStudenciKomunikaty
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na komunikatach od
studentów dla wykładowcy;
---

pobierzWykladowcaStudenciKomunikaty
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich komunikatów od
studentów dla wykładowcy;
-id_wykladowca;
Musi być podane przynajmniej: id_wykladowca;
pobranie komunikatów od studentów dla wykładowcy;
---

odpowiedzNaKomunikat
zadaniem tej operacji jest odpowiedź na komunikat dla wykładowcy
od studenta;
-id_student;
-id_wykladowca;
-data;
-temat;
-tekst;
Musi być podane przynajmniej: id_student, id_wykladowca, data, temat,
tekst;
odpowiedź na komunikat dla wykładowcy od studenta;
--usunKomunikat
zadaniem tej operacji jest usunięcie komunikatu dla wykładowcy od
studenta;
-id_k_s_w;
Musi być podane przynajmniej: id_k_s_w;
usunięcie komunikatu dla wykładowcy od studenta;
---
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7
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaWszyscyStudenci
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na wszystkich studentach
uczących się u wykładowcy;
---

pobierzWszyscyWykladowcaStudenci
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich studentów uczących się u
danego wykładowcy;
-wykladowca;
Musi być podane przynajmniej: wykladowca;
pobranie wszystkich studentów uczących się u wykładowcy;
---

8
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaStudenciGrupy
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na grupach studentów
uczących się u wykładowcy;
---

pobierzWykladowcaStudenciGrupy
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich grup studentów z którymi
wykładowca ma zajęcia;
-wykladowca;
Musi być podane przynajmniej: wykladowca;
pobranie wszystkich grup studentów z którymi wykładowca ma zajęcia;
---
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9
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

WykladowcaKomunikatStudentNapiszWiadomosc
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać przy pisaniu nowej wiadomości
do studenta od uczącego go wykładowcy;
--

wyslijKomunikat
operacja ta umożliwia wysłanie nowej wiadomości do studenta od
uczącego go wykładowcy;
-id_wykladowca;
-id_student;
-data;
-temat;
-tekst;
Musi być podane przynajmniej: id_wykladowca, id_student, data, temat,
tekst;
wysłanie nowej wiadomości do studenta od uczącego go wykładowcy;
---
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10
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

StudentKomunikatyStudenci
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na komunikatach od studentów
dla studenta;
---

pobierzStudentKomunikatyStudenci
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich komunikatów od studentów
dla studenta;
-id_student;
Musi być podane przynajmniej: id_student;
pobranie komunikatów od studentów dla studenta;
---

odpowiedzNaKomunikat
zadaniem tej operacji jest odpowiedź na komunikat dla studenta od
studenta;
-id_student_od;
-id_student_do;
-data;
-temat;
-tekst;
Musi być podane przynajmniej: id_student_od, id_student_do, data, temat,
tekst;
odpowiedź na komunikat dla studenta od studenta;
--usunKomunikat
zadaniem tej operacji jest usunięcie komunikatu dla studenta od
studenta;
-id_k_s_s;
Musi być podane przynajmniej: id_k_s_s;
usunięcie komunikatu dla studenta od studenta;
---
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11
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

StudentKomunikatyWykladowcy
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na komunikatach od
wykładowców dla studenta;
---

pobierzStudentKomunikatyWykladowcy
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich komunikatów od
wykładowców dla studenta;
-id_student;
Musi być podane przynajmniej: id_student;
pobranie komunikatów od wykładowców dla studenta;
---

odpowiedzNaKomunikat
zadaniem tej operacji jest odpowiedź na komunikat dla studenta od
wykładowcy;
-id_wykladowca;
-id_student;
-data;
-temat;
-tekst;
Musi być podane przynajmniej: id_wykladowca, id_student, data, temat,
tekst;
odpowiedź na komunikat dla studenta od wykładowcy;
--usunKomunikat
zadaniem tej operacji jest usunięcie komunikatu dla studenta od
wykładowcy;
-id_k_w_s;
Musi być podane przynajmniej: id_k_w_s;
usunięcie komunikatu dla studenta od wykładowcy;
---
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12
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

StudentKomunikatWykladowcaNapiszWiadomosc
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać przy pisaniu nowej wiadomości
do uczącego wykładowcy od studenta;
---

pobierzStudentWykladowcyNapiszWiadomosc
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich wykładowców uczących
studenta;
-id_student;
Musi być podane przynajmniej: id_student;
pobranie wykładowców uczących studenta;
--wyslijKomunikat
operacja ta umożliwia wysłanie nowej wiadomości do uczącego
wykładowcy od studenta;
-id_wykladowca;
-id_student;
-data;
-temat;
-tekst;
Musi być podane przynajmniej: id_wykladowca, id_student, data, temat,
tekst;
wysłanie nowej wiadomości do uczącego wykładowcy od studenta;
---
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13
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:

Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

StudentKomunikatStudentNapiszWiadomosc
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać przy pisaniu nowej wiadomości
do studenta na roku od studenta;
---

pobierzStudentStudenciNapiszWiadomosc
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich studentów na roku dla
studenta;
-rok;
-kierunek;
Musi być podane przynajmniej: rok, kierunek;
pobranie studentów na roku dla studenta;
--wyslijKomunikat
operacja ta umożliwia wysłanie nowej wiadomości do studenta na roku od
studenta;
-id_student_od;
-id_student_do;
-data;
-temat;
-tekst;
Musi być podane przynajmniej: id_student_od, id_student_do, data, temat,
tekst;
wysłanie nowej wiadomości do studenta na roku od studenta;
---
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14
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

Kierunek
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać
studenta;
---

a kierunkach studentów dla

pobierzKierunek
operacja ta umożliwia pobranie kierunku na którym jest student;
-id_student;
Musi być podane przynajmniej: id_student;
pobranie kierunku na którym jest student;
---

- 28 -

15
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:
Operacje:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:

Plik
Klasa ta określa operacje jakie można wykonać na materiałach dydaktycznych
(plikach);
---

zapisz
operacja ta umożliwia zapisanie wszystkich danych o materiale
dydaktycznym (pliku) w bazie danych. Uwaga! - zapis pliku na serwerze ftp
jest dokonywany bez użycia metody, jest częścią skryptu PHP;

brak
--zapisanie danych o materiale dydaktycznum (pliku) w bazie danych;
--pobierzListePlikowWykladowca
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich materiałów dydaktycznych
(danych o plikach) danego wykładowcy i przedmiotu;
-id_wykladowca;
-id_przedmiot;
Musi być podane przynajmniej: id_wykladowca, id_przedmiot;
pobranie materiałów dydaktycznych (danych o plikach) danego
wykładowcy i przedmiotu;
--pobierzListePlikowStudent
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich materiałów dydaktycznych
(danych o plikach) z danego przedmiotu. Uwaga! - pobranie pojedynczego
pliku z serwera ftp jest dokonywane bez użycia metody, jest częścią skryptu
PHP w formie linku;
-id_przedmiot;
Musi być podane przynajmniej: id_przedmiot;
pobranie materiałów dydaktycznych (danych o plikach) z danego
przedmiotu;
--plikIstnieje
zadaniem tej operacji jest sprawdzenie, czy plik o podanej nazwie
znajduje się na serwerze ftp;
-nazwa_plik;
Musi być podane przynajmniej: nazwa_plik;
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Wynik:
Warunki końcowe:
Nazwa:
Opis:
Argumenty:
Nazwa:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

odpowiedź czy plik istnieje;
--usunPlik
operacja ta umożliwia usuniecie materiału dydaktycznego (danych o
pliku) z bazy danych i pliku z serwera ftp;
-id_plik;
-nazwa_plik;
Musi być podane przynajmniej: id_plik, nazwa_plik;
usunięcie materiału dydaktycznego (danych o pliku) z bazy danych i pliku
z serwera ftp;
- -

16
Nazwa klasy:
Opis klasy:
Klasy nadrzędne:

Security
Klasa odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemu;
---

Operacje:
Nazwa:
Opis:

Argumenty:
Warunki wstępne:
Wynik:
Warunki końcowe:

pobierzListeUzytkownikow
operacja ta umożliwia pobranie wszystkich użytkowników systemu (ich
kont) w celu ich dalszej autoryzacji;

brak
--pobranie wszystkich kont użytkowników systemu;
---
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3. Opis związków:
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III. Opis części implementacyjnej
Opis modułów:
1
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy
klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Baza danych
KatMPBSoft
2007-05-13
baza_danych.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) Baza_danych
Opis:
Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:
Ograniczenia na stan
obiektu:
Specyfikacja metod:

Podstawowa klasa do komunikacji z bazą danych.
brak
class Baza_danych
brak
brak
1) function polaczZBazaDanych
Metoda służy do nawiązania połączenia z bazą danych na serwerze
i wyboru bazy danych.
Warunkiem wstępnym jest określenie w pliku: define.inc.php, nazwy
użytkownika do połączenia z bazą na serwerze i jego hasła, nazwy serwera
i nazwy bazy danych.
Wynikiem działania jest połączenie i wybranie bazy danych.
2) function zapytanieSQL($zapytanie)
Metoda służy do wykonania zapytania SQL ($zapytanie) na bazie danych.
Warunkiem wstępnym jest połączenie z bazą danych przy pomocy metody
polaczZBazaDanych.
Wynikiem działania jest wykonanie na bazie danych zapytania SQL
($zapytanie).
Warunkiem końcowym jest późniejsze wykorzystanie zwróconych
wartości w innych metodach.
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3) function liczbaWierszy($rezultat)
Metoda służy do obliczenia ilości wierszy zwróconych przez zapytanie
SQL ($resultat).
Warunkiem wstępnym jest połączenie z bazą danych przy pomocy metody
polaczZBazaDanych.
Wynikiem działania jest zwrócenie liczby wierszy zapytania SQL
($resultat).
4) function rekordAsocjacyjnie($rezultat)
Metoda służy do otrzymania wyniku zapytania SQL ($resultat) w postaci
tablicy asocjacyjnej.
Warunkiem wstępnym jest połączenie z bazą danych przy pomocy metody
polaczZBazaDanych.
Wynikiem działania są wartości zapytania SQL ($resultat) umieszczone w
tablicy danych (asocjacyjnej).
Warunkiem końcowym jest późniejsze wykorzystanie zwróconych
wartości w innych metodach.
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2
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek a ocjacji:
c) Związek agregacji:

Błąd
KatMPBSoft
2007-05-13
blad.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) Blad
Opis:
Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:
Ograniczenia na stan
obiektu:
Specyfikacja metod:

Podstawowa klasa do obsługi błędów.
brak
class Blad
1) $_tresc
Atrybut przechowuje treść błędu.
brak
1) function Blad($msg)
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu Blad.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu treści
komunikatu błędu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy Blad.
2) function jestBledem($obj)
Metoda służy do sprawdzenia czy obiekt przekazany w argumencie jest
klasy Blad.
Warunkiem wstępnym jest przekazanie obiektu jako argument metody.
Wynikiem działania jest sprawdzenie czy przekazany obiekt jest klasy
Blad.

- 36 -

3
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy klasami:
a) Związek
generalizacj /specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Plan zajęć studentów
KatMPBSoft
2007-05-13
plan_zajec_student.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) PlanyZajecStudentow
Opis:
Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:

Klasa odpowiedzialna za obsługę czynności na planie zajęć studentów.
brak
class PlanyZajecStudentow
1) $_id_przedmiot
Atrybut jednoznacznie identyfikujący przedmiot (klucz główny).
2) $_nazwa_przedmiot
Atrybut przechowujący nazwę przedmiotu.
3) $_id_wykladowca
Atrybut jednoznacznie identyfikujący wykładowcę (klucz główny).
4) $_nazwisko_wykladowca
Atrybut przechowujący nazwisko wykładowcy.
5) $_imie_wykladowca
Atrybut przechowujący imię wykładowcy.
6) $_id_student
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta (klucz główny).
7) $_nazwisko_student
Atrybut przechowujący nazwisko studenta.
8) $_imie_student
Atrybut przechowujący imię studenta.
9) $_nr_albumu
Atrybut przechowujący numer albumu studenta.
10) $_tryb_nauki
Atrybut przechowujący tryb nauki (dzienny lub zaoczny) studenta.
11) $_grupa
Atrybut przechowujący grupę do której należy student.
12) $_rok
Atrybut przechowujący rok na którym uczy się student.
13) $_dzien
Atrybut przechowujący dzień w którym student ma zajęcia.
14) $_godzina
Atrybut przechowujący godzinę w której student ma zajęcia z określonego
przedmiotu.

15) $_fk_id_s
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Atrybut techniczny - klucz obcy do studenta z tabeli
PLAN_ZAJEC_STUDENT.
Ograniczenia na stan
obiektu:
Specyfikacja metod:

brak
1) function PlanyZajecStudentow($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu PlanZajecStudentow - każdy
taki obiekt zawiera informacje o planie zajęć dla jednego studenta dla
konkretnego dnia i godziny.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako argument
danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko jednego rekordu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy PlanZajecStudentow.
2) function &pobierzPlanyZajecStudentow
Metoda służy do pobrania całych planów zajęć dla wszystkich studentów - w
niej jest wywoływany wielokrotnie konstruktor PlanyZajecStudentow, który
tworzy obiekty klasy.
Wynikiem działania jest pobranie planów zajęć dla wszystkich studentów.
Uwaga! - każdy pojedynczy pobrany rekord zawiera informacje o planie
zajęć dla jednego studenta dla konkretnego dnia i godziny.
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4
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy
klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Plan zajęć wykładowców
KatMPBSoft
2007-05-13
plan_zajec_wykladowca.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a)
PlanyZajecWykladowcow
Opis:
Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:

Klasa odpowiedzialna za obsługę czynności na planie zajęć wykładowców.
brak
class PlanyZajecWykladowcow
1) $_id_przedmiot
Atrybut jednoznacznie identyfikujący przedmiot (klucz główny).
2) $_nazwa_przedmiot
Atrybut przechowujący nazwę przedmiotu.
3) $_id_wykladowca
Atrybut jednoznacznie identyfikujący wykładowcę (klucz główny).
4) $_nazwisko_wykladowca
Atrybut przechowujący nazwisko wykładowcy.
5) $_imie_wykladowca
Atrybut przechowujący imię wykładowcy.
6) $_id
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA.
7) $_fk_id_w
Atrybut techniczny - klucz obcy do wykładowcy z tabeli
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA.
8) $_fk_id_p
Atrybut techniczny - klucz obcy do przedmiotu z tabeli
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA.
9) $_nazwa
Atrybut przechowujący nazwę planu zajęć wykładowcy.
10) $_dzien
Atrybut przechowujący dzień w którym wykładowca ma zajęcia.
11) $_godzina
Atrybut przechowujący godzinę w której wykładowca ma zajęcia z
określonego przedmiotu.
12) $_p_z_numer
Atrybut przechowujący numer planu zajęć wykładowcy.
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13) $_grupa
Atrybut przechowujący grupę studentów z którymi wykładowca ma
zajęcia.
14) $_rok
Atrybut przechowujący rok studentów z którymi wykładowca ma zajęcia.
15) $_tryb_nauki
Atrybut przechowujący tryb nauki studentów (dzienny lub zaoczny) z
którymi wykładowca ma zajęcia
16) $_kierunek
Atrybut przechowujący kierunek na który uczęszczają studenci z którymi
wykładowca ma zajęcia.
Ograniczenia na stan
obiektu:
Specyfikacja metod:

brak
1) function PlanyZajecWykladowcow($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu PlanZajecWykladowcow każdy taki obiekt zawiera informacje o planie zajęć dla jednego wykładowcy
dla konkretnego dnia i godziny.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako argument
danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko jednego rekordu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy PlanZajecWykladowcow.
2) function &pobierzPlanyZajecWykladowcow
Metoda służy do pobrania całych planów zajęć dla wszystkich wykładowców
- w niej jest wywoływany wielokrotnie konstruktor
PlanyZajecWykladowcow, który tworzy obiekty klasy.
Wynikiem działania jest pobranie planów zajęć dla wszystkich
wykładowców.
Uwaga! - każdy pojedynczy pobrany rekord zawiera informacje o planie
zajęć dla jednego wykładowcy dla konkretnego dnia i godziny.
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5
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej
kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy
klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Plik
KatMPBSoft

2007-05-13
plik.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) Plik
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę plików.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class Plik
Specyfikacja atrybutów:
1) $_nazwa
Atrybut przechowujący nazwę pliku - to co wyświetla się na stronie WWW.
2) $_link
Atrybut przechowujący pełną nazwę do pliku - to co jest potrzebne, aby
pobrać plik z serwera.
3) $_fk_przedmiot
Atrybut techniczny - klucz obcy do przedmiotu z tabeli PRZEDMIOT.
4) $_fk_wykladowca
Atrybut techniczny - klucz obcy do wykładowcy z tabeli WYKLADOWCA.
5) $_id_plik
Atrybut jednoznacznie identyfikujący materiał dydaktyczny - plik (klucz
główny).
Ograniczenia na stan
brak
obiektu:
Specyfikacja metod:
1) function Plik($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu Plik - każdy taki obiekt zawiera
pełną informacje o materiale dydaktycznym (pliku).
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako argument
danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko jednego rekordu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy Plik.
2) function zapisz()
Metoda służy do zapisania danych o materiale dydaktycznym (pliku) w bazie
danych.
Warunkiem wstępnym jest wcześniejsze utworzenie obiektu klasy Plik na
rzecz którego jest wywoływana ta metoda.
Wynikiem działania jest zapisanie pełnych informacji o materiale
dydaktycznym (pliku) w bazie danych.
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3) function &pobierzListePlikowWykladowca($id_wykladowca,
$id_przedmiot)
Metoda służy do pobrania wszystkich materiałów dydaktycznych (plików)
wykładowy ($id_wykladowca) z określonego przedmiotu ($id_przedmiot) - w
niej jest wywoływany wielokrotnie konstruktor Plik, który tworzy obiekty
klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($id_wykladowca)
dla którego pobieramy materiały dydaktyczne (pliki) i przedmiotu
($id_przedmiot) dla którego również pobieramy materiały dydaktyczne (pliki).
Wynikiem działania jest pobranie materiałów dydaktycznych (plików) dla
wykładowcy ($id_wykladowca) z określonego przedmiotu ($id_przedmiot).
Uwaga! – przez pobranie nie rozumiemy tutaj pobrania go z serwera na nasz
komputer, tylko pobrania go na potrzeby serwisu internetowego.
4) function &pobierzListePlikowStudent($id_przedmiot)
Metoda służy do pobrania wszystkich materiałów dydaktycznych (plików) z
określonego przedmiotu ($id_przedmiot) - w niej jest wywoływany
wielokrotnie konstruktor Plik, który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie przedmiotu ($id_przedmiot) dla którego
pobieramy materiały dydaktyczne (pliki).
Wynikiem działania jest pobranie materiałów dydaktycznych (plików) dla
określonego przedmiotu ($id_przedmiot).
Uwaga! – przez pobranie nie rozumiemy tutaj pobrania go z serwera na nasz
komputer, tylko pobrania go na potrzeby serwisu internetowego.
5) function plikIstnieje($nazwa_plik)
Metoda służy do sprawdzenia czy plik faktycznie istnieje na serwerze.
Warunkiem wstępnym jest podanie nazwy pliku ($nazwa_plik).
Wynikiem działania jest sprawdzenie czy plik istnieje na serwerze.
6) function usunPlik($id_plik, $nazwa_plik)
Metoda służy do usunięcia materiału dydaktycznego (pliku) z bazy danych
i serwera.
Warunkiem wstępnym jest podanie nazwy pliku ($nazwa_plik) potrzebnego do
usunięcia go z serwera i klucza głównego rekordu dotyczącego materiału
dydaktycznego (pliku) do usunięcia go z bazy danych.
Wynikiem działania jest usunięcie materiału dydaktycznego (pliku) z bazy
danych i serwera.
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6
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy
klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Security
KatMPBSoft
2007-05-13
security.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) Security
Opis:
Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:

Ograniczenia na stan
obiektu:
Specyfikacja metod:

Klasa odpowiedzialna za obsługę bezpieczeństwa (tylko pobranie kont
użytkowników systemu).
brak
class Security
1) $_id
Atrybut jednoznacznie identyfikujący konto użytkownika (klucz główny).
2) $_nazwisko
Atrybut przechowujący nazwisko wykładowcy, bądź studenta.
3) $_imie
Atrybut przechowujący imię wykładowcy, bądź studenta.
4) $_login
Atrybut przechowujący login wykładowcy, bądź studenta.
5) $_haslo
Atrybut przechowujący hasło wykładowcy, bądź studenta.
6) $_uwagi
Atrybut przechowujący uwagi wykładowcy, bądź studenta.
7) $_ws
Atrybut przechowujący informacje, czy wybrany wpis dotyczy
wykładowcy, czy studenta.
8) $_kws
Atrybut przechowujący numer (klucz główny) z tabeli WYKLADOWCA,
bądź STUDENT w zależności od atrybutu $_ws.
brak
1) function Security($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu Security - każdy taki obiekt
zawiera informacje o pojedynczym koncie wykładowcy, bądź studenta.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako argument
danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko jednego rekordu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy Security.
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2) function &pobierzListeUzytkownikow()
Metoda służy do pobrania wszystkich konto użytkowników - w niej jest
wywoływany wielokrotnie konstruktor Security, który tworzy obiekty klasy.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich kont użytkowników.
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7
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Studenci
KatMPBSoft
2007-05-13
studenci.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) StudentKomunikatyStudenci
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
studentów – pobranie komunikatów od studentów, odpowiedzi na
komunikaty od studentów, usunięcie komunikatów od studentów.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class StudentKomunikatyStudenci
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_k_s_s
Atrybut jednoznacznie identyfikujący komunikat do studenta od
studenta (klucz główny).
2) $_fk_id_s_od
Atrybut techniczny - klucz obcy do studenta od którego otrzymało się
komunikat z tabeli STUDENT.
3) $_fk_id_s_do
Atrybut techniczny - klucz obcy do studenta do którego jest komunikat
z tabeli STUDENT.
4) $_tt_tekst
Atrybut przechowujący treść komunikatu.
5) $_data
Atrybut przechowujący datę nadania komunikatu.
6) $_temat
Atrybut przechowujący temat komunikatu.
7) $_id_student
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta od którego jest
komunikat.
8) $_nazwisko
Atrybut przechowujący nazwisko studenta od którego jest komunikat.
9) $_imie
Atrybut przechowujący imię studenta od którego jest komunikat.
Ograniczenia na stan obiektu: bra
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Specyfikacja metod:

1) function StudentKomunikatyStudenci($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
StudentKomunikatyStudenci - każdy taki obiekt zawiera informacje o
pojedynczym komunikacie od studentów do studenta.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
StudentKomunikatyStudenci.
2) function &pobierzStudentKomunikatyStudenci($id_student)
Metoda służy do pobrania wszystkich komunikatów dla określonego
studenta ($id_student) od studentów - w niej jest wywoływany
wielokrotnie konstruktor StudentKomunikatyStudenci, który tworzy
obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student) dla którego
pobieramy komunikaty od studentów.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich komunikatów dla
określonego studenta ($id_student) od studentów.
3) function &odpowiedzNaKomunikat($id_student_od, $id_student_do,
$data, $temat, $tekst)
Metoda służy do odpowiedzi na komunikat studenta ($id_student_od).
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta który odpowiada
($id_student_od), studenta do którego jest odpowiedź ($id_student_do),
daty ($data), tematu ($temat) i treści ($tekst) komunikatu.
Wynikiem działania jest odpowiedź na komunikat studenta
($id_student_od).
4) function &usunKomunikat($id_k_s_s)
Metoda służy do usunięcia komunikatu od studenta.
Warunkiem wstępnym jest podanie klucza głównego komunikatu
($id_k_s_s) do usunięcia.
Wynikiem działania jest usunięcie komunikatu od studenta.

b)
StudentKomunikatyWykladowcy
Opis:

Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
studentów – pobranie komunikatów od wykładowców, odpowiedzi na
komunikaty od wykładowców, usunięcie komunikatów od wykładowców.
Brak
class StudentKomunikatyWykladowcy
1) $_id_k_w_s
Atrybut jednoznacznie identyfikujący komunikat do studenta od
wykładowcy (klucz główny).
2) $_fk_id_w
Atrybut techniczny - klucz obcy do wykładowcy od którego otrzymało
się komunikat z tabeli WYKLADOWCA.
3) $_fk_id_s
Atrybut techniczny - klucz obcy do studenta do którego jest kierowany
komunikat z tabeli STUDENT.
4) $_tt_tekst
Atrybut przechowujący treść komunikatu.
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5) $_data
Atrybut przechowujący datę nadania komunikatu.
6) $_temat
Atrybut przechowujący temat komunikatu.
7) $_id_wykladowca
Atrybut jednoznacznie identyfikujący wykładowcę od którego jest
komunikat.
8) $_nazwisko
Atrybut przechowujący nazwisko wykładowcy od którego jest
komunikat.
9) $_imie;
Atrybut przechowujący imię wykładowcy od którego jest komunikat.
Ograniczenia na stan obiektu: brak
Specyfikacja metod:
1) function StudentKomunikatyWykladowcy($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
StudentKomunikatyWykladowcy - każdy taki obiekt zawiera informacje o
pojedynczym komunikacie od wykładowców do studenta.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
StudentKomunikatWykladowcy.
2) function &pobierzStudentKomunikatyWykladowcy($id_student)
Metoda służy do pobrania wszystkich komunikatów dla określonego
studenta ($id_student) od wykładowców - w niej jest wywoływany
wielokrotnie konstruktor StudentKomunikatyWykladowcy, który tworzy
obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student) dla którego
pobieramy komunikaty od wykładowców.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich komunikatów dla
określonego studenta ($id_student) od wykładowców.
3) function &odpowiedzNaKomunikat($id_wykladowca, $id_student,
$data, $temat, $tekst)
Metoda służy do odpowiedzi na komunikat wykładowcy
($id_wykladowca).
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta który odpowiada
($id_student), wykładowcy do którego jest odpowiedź ($id_wykladwca),
daty ($data), tematu ($temat) i treści ($tekst) komunikatu.
Wynikiem działania jest odpowiedź na komunikat wykładowcy
($id_wykladowca).
4) function &usunKomunikat($id_k_w_s)
Metoda służy do usunięcia komunikatu od wykładwocy.
Warunkiem wstępnym jest podanie klucza głównego komunikatu
($id_k_w_s) do usunięcia.
Wynikiem działania jest usunięcie komunikatu od wykładowcy.
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c)
StudentKomunikatyWykladowcy
NapiszWiadomosc
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
studentów - pobranie wykładowców uczących studenta, wysłanie do nich
nowych komunikatów.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class StudentKomunikatyWykladowcyNapiszWiadomosc
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_wykladowca
Atrybut jednoznacznie identyfikujący wykładowcę uczącego studenta
(klucz główny).
2) $_nazwisko
Atrybut przechowujący nazwisko wykładowcy uczącego studenta.
3) $_imie
Atrybut przechowujący imię wykładowcy uczącego studenta.
Ograniczenia na stan obiektu: brak
Specyfikacja metod:
1) function StudentKomunikatyWykladowcyNapiszWiadomosc($dane
= array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
StudentKomunikatyWykladowcyNapiszWiadomosc - każdy taki obiekt
zawiera informacje o pojedynczym wykładowcy uczącym studenta.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
StudentKomunikatyWykladowcyNapiszWiadomosc.
2) function
&pobierzStudentKomunikatyWykladowcyNapiszWiadomosc($id_student)
Metoda służy do pobrania wszystkich wykładowców uczących studenta
($id_student) - w niej jest wywoływany wielokrotnie konstruktor
StudentKomunikatyWykladowcyNapiszWiadomosc, który tworzy obiekty
klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student) dla którego
pobieramy wykładowców uczących go.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich wykładowców uczących
studenta ($id_student).
3) function &wyslijKomunikat($id_wykladowca, $id_student, $data,
$temat, $tekst)
Metoda służy do wysłania nowego komunikatu do wykładowcy
($id_wykladowca) od studenta ($id_student).
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($id_wykladowca) do
którego jest kierowany komunikat i od kogo ($id_student), wraz z datą
($data), tematem ($temat) i treścią ($tekst).
Wynikiem działania jest wysłanie nowego komunikatu od studenta
($id_student) do wykładowcy ($id_wykladowca).
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d) StudentKomunikatyStudenci
NapiszWiadomosc
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
studentów - pobranie studentów z tego samego roku i kierunku dla
studenta, wysłanie do nich nowych komunikatów.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class StudentKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_studenta
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta z tego samego roku
i kierunku dla studenta (klucz główny).
2) $_nazwisko
Atrybut przechowujący nazwisko studenta z tego samego roku
i kierunku dla studenta.
3) $_imie
Atrybut przechowujący imię studenta z tego samego roku i kierunku dla
studenta.
Ograniczenia na stan obiektu: brak
Specyfikacja metod:
1) function StudentKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc($dane =
array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
StudentKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc - każdy taki obiekt
zawiera informacje o pojedynczym studencie z tego samego roku
i kierunku dla studenta.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
StudentKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc.
2) function
&pobierzStudentKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc($rok, $kierunek)
Metoda służy do pobrania wszystkich studentów z tego samego roku
($rok) i kierunku ($kierunek) dla studenta - w niej jest wywoływany
wielokrotnie konstruktor StudentKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc,
który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie roku ($rok) i kierunku ($kierunek) dla
wyszukiwanych studentów dla studenta.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich studentów na roku ($rok)
i kierunku ($kierunek) dla studenta.
3) function &wyslijKomunikat($id_student_od, $id_student_do, $data,
$temat, $tekst)
Metoda służy do wysłania nowego komunikatu do studenta
($id_student_do) od studenta ($id_student_od) na tym samym roku
i kierunku.
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student_do) do którego
jest kierowany komunikat i od kogo ($id_student_od), wraz z datą ($data),
tematem ($temat) i treścią ($tekst).
Wynikiem działania jest wysłanie nowego komunikatu od studenta
($id_student_od) do studenta ($id_student_do) na tym samym roku
i kierunku.
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e) Kierunek
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
studentów - pobranie kierunku studenta.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class Kierunek
Specyfikacja atrybutów:
1) $_kierunek
Atrybut przechowuje kierunek na którym uczy się student.
Ograniczenia na stan obiektu: brak
Specyfikacja metod:
1) function Kierunek($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu Kierunek - każdy taki
obiekt zawiera informacje o kierunku na którym uczy się student.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy Kierunek.
2) function &pobierzKierunek($id_student)
Metoda służy do pobrania kierunku dla studenta.
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student) dla którego
pobieramy kierunek.
Wynikiem działania jest pobranie kierunku na którym uczy się student.
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8
Nazwa modułu:
Autor:
Data ostatniej kompilacji:
Nazwa pliku:
Związki pomiędzy klasami:
a) Związek
generalizacji/specjalizacji:
b) Związek asocjacji:
c) Związek agregacji:

Wykładowcy
KatMPBSoft
2007-05-13
wykladowca_studenci.klasa.inc.php

brak
brak
brak

Lista klas:
a) WykladowcaStudenci
Opis:
Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - pobranie studentów uczących się u wykładowcy, .
brak
class WykladowcaStudenci
1) $_id_przedmiot
Atrybut jednoznacznie identyfikujący przedmiot (klucz główny).
2) $_nazwa_przedmiot
Atrybut przechowujący nazwę przedmiotu.
3) $_id_wykladowca
Atrybut jednoznacznie identyfikujący wykładowcę (klucz główny).
4) $_nazwisko_wykladowca
Atrybut przechowujący nazwisko wykładowcy.
5) $_imie_wykladowca
Atrybut przechowujący imię wykładowcy.
6) $_id_student
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta (klucz główny).
7) $_nazwisko_student
Atrybut przechowujący nazwisko studenta.
8) $_imie_student
Atrybut przechowujący imię studenta.
9) $_nr_albumu
Atrybut przechowujący numer albumu studenta.
10) $_tryb_nauki_s
Atrybut przechowujący tryb nauki (dzienny lub zaoczny) studenta.
11) $_grupa_student
Atrybut przechowujący grupę do której należy student.
12) $_rok_student
Atrybut przechowujący rok na którym uczy się student.
13) $_id_p_z_w
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA.
14) $_fk_id_w
Atrybut techniczny - klucz obcy do wykładowcy z tabeli
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA.
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15) $_fk_id_p_w
Atrybut techniczny - klucz obcy do przedmiotu z tabeli
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA.
16) $_nazwa_planu_zajec_w
Atrybut przechowujący nazwę planu zajęć wykładowcy.
17) $_dzien_w
Atrybut przechowujący dzień w którym wykładowca ma zajęcia.
18) $_godzina_w
Atrybut przechowujący godzinę w której wykładowca ma zajęcia z
określonego przedmiotu.
19) $_p_z_numer_w;
Atrybut przechowujący numer planu zajęć wykładowcy.
20) $_grupa_w
Atrybut przechowujący grupę studentów z którymi wykładowca ma
zajęcia.
21) $_rok_w
Atrybut przechowujący rok studentów z którymi wykładowca ma
zajęcia.
22) $_tryb_nauki_pz_w
Atrybut przechowujący tryb nauki studentów (dzienny lub zaoczny) z
którymi wykładowca ma zajęcia
23) $_id_p_z_s
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli PLAN_ZAJEC_STUDENT.
24) $_fk_id_s
Atrybut techniczny - klucz obcy do studenta z tabeli
PLAN_ZAJEC_STUDENT.
25) $_fk_id_p_s
Atrybut techniczny - klucz obcy do przedmiotu z tabeli
PLAN_ZAJEC_STUDENT.
26) $_nazwa_planu_zajec_s
Atrybut przechowujący nazwę planu zajęć studenta - jest to
równoznaczne z kierunkiem (nazwę planu zajęć studenta = kierunek).
27) $_dzien_s
Atrybut przechowujący dzień w którym student ma zajęcia.
28) $_godzina_s
Atrybut przechowujący godzinę w której student ma zajęcia z
określonego przedmiotu.
29) $_p_z_numer_s
Atrybut przechowujący numer planu zajęć studenta.
Ograniczenia na stan obiektu:
Specyfikacja metod:

brak
1) function WykladowcaStudenci($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu WykladowcaStudenci każdy taki obiekt zawiera informacje o pojedynczym studencie, który
uczy się u wykładowcy.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem działania jest utworzenie obiektu klasy WykladowcaStudenci.
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2) function &pobierzWykladowcaStudenci($grupa, $rok,
$wykladowca, $przedmiot, $tryb, $kierunek)
Metoda służy do pobrania wszystkich studentów z roku ($rok), grupy
($grupa), trybu ($tryb) i kierunku ($kierunek) uczących się u
wykładowcy ($wykladowca) - w niej jest wywoływany wielokrotnie
konstruktor WykladowcaStudenci, który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($wykladowca) dla
którego pobieramy studentów, grupy ($grupa), roku ($rok), trybu ($tryb)
i kierunku ($kierunek). Atrybut $przedmiot jest niewykorzystywany.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich studentów wykładowcy
($wykladowca) z określonej grupy ($grupa), roku ($rok), trybu nauki
($tryb) i kierunku ($kierunek).
b) WykladowcaStudenciOceny
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców – pobranie ocen studentów dla wykładowcy według grup
i roku (wszystkich ocen) z danego przedmiotu, pobranie ilości ocen
studenta z: egzaminu lub kolokwium lub zaliczenia dla wykładowcy.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class WykladowcaStudenciOceny
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_e_z_k
Atrybut jednoznacznie identyfikujący oceny (klucz główny - tabela
WIEDZA_E_Z_K).
2) $_fk_id_w
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli WYKLADOWCA
3) $_fk_id_p
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli PRZEDMIOT
4) $_fk_id_s
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli STUDENT
5) $_data
Atrybut przechowujący datę wystawienia oceny.
6) $_ocena
Atrybut przechowujący ocenę.
7) $_rodzaj
Atrybut przechowujący rodzaj oceny (egzamin, kolokwium lub
zaliczenie).
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
Specyfikacja metod:
1) function WykladowcaStudenciOceny($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
WykladowcaStudenciOceny - każdy taki obiekt zawiera informacje o
pojedynczej ocenie dla określonego studenta, z określonego przedmiotu
i wystawionego przez jednego wykładowcę.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
WykladowcaStudenciOceny.
Uwaga! - jest używany w metodzie pobierzWykladowcaStudenciOceny.
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2) function &pobierzWykladowcaStudenciOceny($id_student_zmp,
$id_przedmiot_zmp, $id_wykladowca_zmp, $grupa, $rok)
Metoda służy do pobrania wszystkich ocen studentów z roku ($rok),
grupy ($grupa), u wykładowcy ($id_wykladowca_zmp) i określonego
przedmiotu ($id_przedmiot_zmp) - w niej jest wywoływany wielokrotnie
konstruktor WykladowcaStudenciOceny, który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($id_wykladowca_zmp)
który wystawił oceny z określonego przedmiotu ($id_przedmiot_zmp)
dla określonej grupy ($grupa) i roku ($rok). Atrybut $id_student_zmp jest
niewykorzystywany.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich ocen studentów, które
wystawił wykładowca ($id_wykladowca_zmp) z określonej grupy
($grupa), roku ($rok) i przedmiotu (id_przedmiot_zmp).
3) function &iloscWykladowcaStudenciOcenyEZK($id_student_zmp,
$id_przedmiot_zmp, $id_wykladowca_zmp, $egz_kol_zal)
Metoda służy do pobrania ilości ocen dla określonego studenta
($id_student_zmp), z określonego przedmiotu ($id_przedmiot_zmp),
wystawionych przez wykładowcę ($id_wykloadowca_zmp) i wybranego
rodzaju oceny ($egz_kol_zal).
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student_zmp),
przedmiotu ($id_przedmiot_zmp), wykładowcy ($id_wykladowca_zmp)
i rodzaju oceny ($egz_kol_zal).
Wynikiem działania jest otrzymanie informacji o ilości wystawionych
ocen z danego rodzaju (egzamin, kolokwium lub zaliczenia), z
określonego przedmiotu, dla określonego studenta, wystawionych przez
wybranego wykładowcę.
c) WykladowcaStudentOcena
EgzaminKolokwiumZaliczenie
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - pobranie ocen studenta dla wykładowcy z danego
przedmiotu i rodzaju (egzamin, kolokwium, zaliczenie), wystawienie,
aktualizacja i usunięcie oceny.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class WykladowcaStudentOcenaEgzaminKolokwiumZaliczenie
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_e_z_k
Atrybut jednoznacznie identyfikujący oceny (klucz główny - tabela
WIEDZA_E_Z_K).
2) $_fk_id_w
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli WYKLADOWCA
3) $_fk_id_p
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli PRZEDMIOT
4) $_fk_id_s
Atrybut techniczny - klucz główny tabeli STUDENT
5) $_data
Atrybut przechowujący datę wystawienia oceny.
6) $_ocena
Atrybut przechowujący ocenę.
7) $_rodzaj
Atrybut przechowujący rodzaj oceny (egzamin, kolokwium lub
zaliczenie).
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
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Specyfikacja metod:

1) function
WykladowcaStudentOcenaEgzaminKolokwiumZaliczenie($dane =
array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
WykladowcaStudenciOcenyEgzaminKolokwiumZaliczenie - każdy taki
obiekt zawiera informacje o pojedynczej ocenie dla określonego studenta,
z określonego przedmiotu i wystawionego przez jednego wykładowcę.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
WykladowcaStudenciOcenyEgzaminKolokwiumZaliczenie.
Uwaga! - jest używany w metodzie pobierzWykladowcaStudentOceny.

2) function &pobierzWykladowcaStudentOceny
EgzaminKolokwiumZaliczenie($id_student_zmp, $id_przedmiot_zmp,
$id_wykladowca_zmp, $egz_kol_zal)
Metoda służy do pobrania wszystkich ocen dla określonego studenta
($id_student_zmp), z określonego przedmiotu ($id_przedmiot_zmp),
wystawionych przez wykładowcę ($id_wykloadowca_zmp) i wybranego
rodzaju oceny ($egz_kol_zal) - w niej jest wywoływany wielokrotnie
konstruktor WykladowcaStudentOcenaEgzaminKolokwiumZaliczenie,
który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student_zmp),
przedmiotu ($id_przedmiot_zmp), wykładowcy ($id_wykladowca_zmp)
i rodzaju oceny ($egz_kol_zal).
Wynikiem działania jest otrzymanie wszystkich ocen z danego rodzaju
(egzamin, kolokwium lub zaliczenia), z określonego przedmiotu, dla
określonego studenta, wystawionych przez wybranego wykładowcę.
3) function &aktualizujWykladowcaStudenciOcenyEZK($id_e_k_z,
$ocena)
Metoda służy do aktualizacji wystawionej wcześniej oceny z określonego
przedmiotu, dla określonego studenta i wystawnego przez konkretnego
wykładowcę.
Warunkiem wstępnym jest podanie klucza głównego rekordu
dotyczącego oceny ($id_e_k_z) i samej oceny ($ocena).
Wynikiem działania jest zaktualizowanie oceny z określonego
przedmiotu, dla określonego studenta i wystawionego przez konkretnego
wykładowcę.
4)
function
&dodajWykladowcaStudenciOcenyEZK($fk_id_p,
$fk_id_s, $fk_id_w, $ocena, $rodzaj)
Metoda służy do dodania oceny (egzamin, kolokwium lub zaliczenie) z
określonego przedmiotu ($fk_id_p), dla określonego studenta ($fk_id_s)
i wystawionego przez konkretnego wykładowcę ($fk_id_w).
Warunkiem wstępnym jest podanie przedmiotu ($fk_id_p), studenta
($fk_id_s), wykładowcy ($fk_id_w), oceny ($ocena) i rodzaju oceny
($rodzaj).
Wynikiem działania jest dodanie oceny (egzamin, kolokwium lub
zaliczenie) z określonego przedmiotu dla określonego studenta
i wystawionego przez konkretnego wykładowcę.
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5) function &usunWykladowcaStudenciOcenyEZK($id_e_k_z)
Metoda służy do usunięcia wystawionej wcześniej oceny z określonego
przedmiotu, dla określonego studenta i wystawnego przez konkretnego
wykładowcę.
Warunkiem wstępnym jest podanie klucza głównego rekordu
dotyczącego oceny ($id_e_k_z).
Wynikiem działania jest usunięcie oceny z określonego przedmiotu, dla
określonego studenta i wystawionego przez konkretnego wykładowcę.
d)
WykladowcaStudenciKomunikaty
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - pobranie komunikatów od studentów dla wykładowcy,
odpowiedź na komunikat od studenta, usuniecie komunikatu od studenta.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class WykladowcaStudenciKomunikaty
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_k_s_w
Atrybut jednoznacznie identyfikujący komunikat do wykładowcy od
studenta (klucz główny).
2) $_fk_id_s
Atrybut techniczny - klucz obcy do studenta od którego otrzymało się
komunikat z tabeli STUDENT.
3) $_fk_id_w
Atrybut techniczny - klucz obcy do wykładowcy do którego jest
kierowany komunikat z tabeli WYKLADOWCA.
4) $_tt_tekst
Atrybut przechowujący treść komunikatu.
5) $_data
Atrybut przechowujący datę nadania komunikatu.
6) $_temat
Atrybut przechowujący temat komunikatu.
7) $_id_student
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta od którego jest
komunikat.
8) $_nazwisko
Atrybut przechowujący nazwisko studenta od którego jest komunikat.
9) $_imie
Atrybut przechowujący imię studenta od którego jest komunikat.
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
Specyfikacja metod:
1) function WykladowcaStudenciKomunikaty($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
WykladowcaStudenciKomunikaty - każdy taki obiekt zawiera informacje
o pojedynczym komunikacie od studentów do wykładowcy.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
WykladowcaStudenciKomunikaty.
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2) function
&pobierzWykladowcaStudentKomunikaty($id_wykladowca)
Metoda służy do pobrania wszystkich komunikatów dla określonego
wykładowcy ($id_wykladowca) od studentów - w niej jest wywoływany
wielokrotnie konstruktor WykladowcaStudenciKomunikaty, który tworzy
obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($id_wykladowca) dla
którego pobieramy komunikaty od studentów.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich komunikatów dla
określonego wykładowcy ($id_wykladowca) od studentów.
3) function &odpowiedzNaKomunikat($id_student, $id_wykladowca,
$data, $temat, $tekst)
Metoda służy do odpowiedzi na komunikat studenta ($id_student).
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy który odpowiada
($id_wykladowca), studentowi do którego jest odpowiedź ($id_student),
daty ($data), tematu ($temat) i treści ($tekst) komunikatu.
Wynikiem działania jest odpowiedź na komunikat studentowi
($id_student).
4) function &usunKomunikat($id_k_s_w)
Metoda służy do usunięcia komunikatu od studenta.
Warunkiem wstępnym jest podanie klucza głównego komunikatu
($id_k_s_w) do usunięcia.
Wynikiem działania jest usunięcie komunikatu od studenta.
e) WykladowcaWszyscyStudenci
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - pobranie wszystkich studentów wykładowcy.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class WykladowcaWszyscyStudenci
Specyfikacja atrybutów:
1) $_id_student
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta (klucz główny).
2) $_nazwisko_student
Atrybut przechowujący nazwisko studenta.
3) $_imie_student
Atrybut przechowujący imię studenta.
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
Specyfikacja metod:
1) function WykladowcaWszyscyStudenci($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
WykladowcaWszyscyStudenci - każdy taki obiekt zawiera informacje o
pojedynczym studencie, który uczy się u wykładowcy.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
WykladowcaWszyscyStudenci.
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2) function &pobierzWszyscyWykladowcaStudenci($wykladowca)
Metoda służy do pobrania wszystkich studentów uczących się u
wykładowcy ($wykladowca) - w niej jest wywoływany wielokrotnie
konstruktor WykladowcaWszyscyStudenci, który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($wykladowca) dla
którego pobieramy studentów.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich studentów wykładowcy
($wykladowca).
f) WykladowcaStudenciGrupy
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - pobranie wszystkich grup, które uczy wykładowca.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class WykladowcaStudenciGrupy
Specyfikacja atrybutów:
1) $_tryb_nauki
Atrybut przechowujący tryb nauki (dzienny lub zaoczny) studenta.
2) $_grupa
Atrybut przechowujący grupę do której należy student.
3) $_rok
Atrybut przechowujący rok na którym uczy się student.
4) $_kierunek
Atrybut przechowuje kierunek na którym uczy się student.
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
Specyfikacja metod:
1) function WykladowcaStudenciGrupy($dane = array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
WykladowcaStudenciGrupy - każdy taki obiekt zawiera informacje o
grupach, które uczy student.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
WykladowcaStudenciGrupy.
2) function &pobierzWykladowcaGrupy($wykladowca)
Metoda służy do pobrania wszystkich grup studentów uczących się u
wykładowcy ($wykladowca) - w niej jest wywoływany wielokrotnie
konstruktor WykladowcaStudenciGrupy, który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($wykladowca) dla
którego pobieramy grupy studentów uczących się u niego.
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich grup studentów uczących
się u wykładowcy ($wykladowca).

g) WykladowcaWszyscyStudenci
GrupyKlasa
Opis:

Klasy nadrzędne:
Nagłówek klasy:
Specyfikacja atrybutów:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - pobranie wszystkich studentów według grup, roku, trybu
i kierunku, które uczy wykładowca.
brak
class WykladowcaWszyscyStudenciGrupyKlasa
1) $_id_student
Atrybut jednoznacznie identyfikujący studenta (klucz główny).
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2) $_nazwisko_student
Atrybut przechowujący nazwisko studenta.
3) $_imie_student
Atrybut przechowujący imię studenta.
4) $_tryb_nauki_student
Atrybut przechowujący tryb nauki (dzienny lub zaoczny) studenta.
5) $_grupa_student
Atrybut przechowujący grupę do której należy student.
6) $_rok_student;
Atrybut przechowujący rok na którym uczy się student.
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
Specyfikacja metod:
1) function WykladowcaWszyscyStudenciGrupyKlasa($dane =
array())
Konstruktor klasy służy do utworzenia obiektu
WykladowcaWszyscyStudenciGrupyKlasa - każdy taki obiekt zawiera
informacje o pojedynczym studencie sklasyfikowanym według grup,
roku, trybu i kierunku.
Warunkiem wstępnym jest umieszczenie przy jego wywołaniu jako
argument danych otrzymanych z metody rekordAsocjacyjnie - tylko
jednego rekordu.
Wynikiem
działania
jest
utworzenie
obiektu
klasy
WykladowcaWszyscyStudenciGrupyKlasa.
2)
function
&pobierzWykladowcaGrupyWszyscyStudenci
($wykladowca, $grupa, $rok, $tryb, $kierunek)
Metoda służy do pobrania wszystkich studentów sklasyfikowanych
według grup, roku, trybu i kierunku, które uczy wykładowca - w niej jest
wywoływany wielokrotnie konstruktor
WykladowcaWszyscyStudenciGrupyKlasa, który tworzy obiekty klasy.
Warunkiem wstępnym jest podanie wykładowcy ($wykladowca) dla
którego są pobierani wszyscy uczący się u niego studenci, grupy
($grupa), roku ($rok), trybu nauki ($tryb) i kierunku ($kierunek).
Wynikiem działania jest pobranie wszystkich studentów
sklasyfikowanych według grup, roku, trybu i kierunku które uczy
wykładowca.
h)
WykladowcaKomunikatyStudenci
NapiszWiadomosc
Opis:

Klasa odpowiedzialna za obsługę działań wykonywanych na rzecz
wykładowców - wysłanie nowej wiadomości do studenta.
Klasy nadrzędne:
brak
Nagłówek klasy:
class WykladowcaKomunikatyStudenciNapiszWiadomosc
Specyfikacja atrybutów:
brak
Ograniczenia na stan obiektu:
brak
Specyfikacja metod:
1) function &wyslijKomunikat($id_wykladowca, $id_student, $data,
$temat, $tekst)
Metoda służy do wysłania nowego komunikatu do studenta ($id_student)
od wykładowcy ($id_wykladowca).
Warunkiem wstępnym jest podanie studenta ($id_student) do którego jest
kierowany komunikat i od kogo ($id_wykladowca), wraz z datą ($data),
tematem ($temat) i treścią ($tekst).
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Wynikiem działania jest wysłanie nowego komunikatu od wykładowcy
($id_wykladowca) do studenta ($id_student).
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Projekt bazy danych do serwisu
internetowego dla potrzeb łączności
studentów z wykładowcami.
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Baza danych
ver.1.1
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IV. Określenie wymagań
1. Ogólny opis bazy danych:
Baza danych ma umożliwiać przechowywanie
informacji na potrzeby łączności studentów z
wykładowcami.
Każdy
wykładowca
może
wystawiać oceny swoim studentom, z którymi ma
zajęcia. Może również umieszczać materiały
dydaktyczne dla każdego prowadzonego przez
siebie przedmiotu. Każdy student natomiast ma
możliwość wglądu w swoje postępy w nauce, może
także
pobierać
materiały
dydaktyczne
z
przedmiotów, na które uczęszcza. Każdy
wykładowca i student ma swój plan zajęć, który
jest ustalany na początku każdego semestru.
Studenci i wykładowcy mogą wysyłać między sobą
wiadomości tekstowe w celu jak najlepszego
komunikowania się, co zapobiega sytuacją typu:
„nie wiedziałem, że...” i innym.
Każdy wykładowca i student ma swoje konto,
dzięki któremu ma możliwość logowania się do
systemu w celu dalszej pracy z programem (bazą
danych). Istnieje też konto gościa, dzięki któremu
każda osoba (gość) może zalogować się do
programu i pobrać wszystkie interesujące ją
materiały
dydaktyczne
umieszczone
przez
wykładowców z poszczególnych przedmiotu.
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V. Analiza i modelowanie
4. Wstęp:

Projektowana baza danych ma spełniać wymogi
kompleksowej bazy danych dla potrzeb łączności studentów z
wykładowcami.
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2.1 Diagram poglądowy bazy danych
(wyprodukowany na bazie diagramu związków – encji):

5. Modelowanie koncepcyjne

PLAN_ZAJEC_ST UDENT
KOMUNIKAT _OD_S_DO _S
ID_K_S_S
FK_ID_S_OD
FK_ID_S_DO
T T _T EKST
DAT A
T EMAT

n

ID_P_Z_S
FK_ID_S
FK_ID_P
NAZWA
DZIEN
GODZINA
P_Z_NUMER

n

1

1

1

1

n

1
1

ST UDENT

PRZEDMIOT

ID_ST UDENT
NAZWISKO
IM IE
NR_ALBUMU
T RYB_NAUKI
GRUPA
ROK

ID_PRZEDMIOT
NAZWA
1
1

n
PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA
ID_P_Z_W
FK_ID_W
FK_ID_P
NAZWA
DZIEN
GODZINA
P_Z_NUMER
GRUPA
ROK

1

n

n

KOMUNIKAT _OD_S_DO_W
ID_K_S_W
FK_ID_S
FK_ID_W
T T _T EKST
DAT A
T EMAT

n

WIEDZA_E_Z_K
ID_E_Z_K
FK_ID_P
FK_ID_S
FK_ID_W
DAT A
OCENA
RODZAJ

n

n
MAT ERIALY_DYDAKT YCZNE
ID_M_D
FK_ID_W
FK_ID_P
LINK
n

n

n
1

WYKLADOWCA

1

ID_WYKLADOWCA
NAZWISKO
IM IE
1
1

1

KOMUNIKAT _OD_W_DO_W
1
n
KOMUNIKAT _OD_W_DO_S
n

ID_K_W_S
FK_ID_W
FK_ID_S
T T _T EKST
DAT A
T EMAT

n

ID_K_W_W
FK_ID_W_OD
FK_ID_W_DO
T T _T EKST
DAT A
T EMAT
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2.2 Schemat relacyjny:

STUDENT (ID_STUDENT, NAZWISKO, IMIE, NR_ALBUMU,
TRYB_NAUKI, GRUPA, ROK)

PRZEDMIOT (ID_PRZEDMIOT, NAZWA)
WYKLADOWCA (ID_WYKLADOWCA, NAZWISKO, IMIE)
WIEDZA_E_Z_K (ID_E_Z_K, FK_ID_P, FK_ID_S, FK_ID_W,
DATA, OCENA, RODZAJ)

PLAN_ZAJEC_STUDENT (ID_P_Z_S, FK_ID_S, FK_ID_P,
P_Z_NUMER, NAZWA, DZIEN, GODZINA)

PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA (ID_P_Z_W, FK_ID_W,
FK_ID_P, P_Z_NUMER, NAZWA, DZIEN, GODZINA, GRUPA, ROK)

MATERIALY_DYDAKTYCZNE (ID_M_D, FK_ID_W, FK_ID_P,
LINK)

KOMUNIKAT_OD_W_DO_W (ID_K_W_W, FK_ID_W_DO,
FK_ID_W_OD, TT_TEKST, DATA, TEMAT)

KOMUNIKAT_OD_W_DO_S (ID_K_W_S, FK_ID_W, FK_ID_S,
TT_TEKST, DATA, TEMAT)

KOMUNIKAT_OD_S_DO_S (ID_K_S_S, FK_ID_S_DO, K_ID_S_OD,
TT_TEKST, DATA, TEMAT)

KOMUNIKAT_OD_S_DO_W (ID_K_S_W, FK_ID_S, FK_ID_W,
TT_TEKST, DATA, TEMAT)

KONTO_WYKLADOWCA_STUDENT (ID_K_S, NAZWISKO,
IMIE, LOGIN, HASLO, UWAGI, W_S, K_W_S)
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2.3 Słownik danych:

2.3.1 Encje:
1)
 Nazwa:
 Opis:


Specyfikacja
atrybutów:

STUDENT
Dane osobowe i administracyjne studenta;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_STUDENT;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny studenta;

NAZWISKO;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Nazwisko studenta;

IMIE;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Imię studenta;

NR_ALBUMU;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Nr albumu (indeksu) studenta;
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5)
Nazwa:
Typ wartości:

Ograniczenia
na wartość:
Opis:

6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

7)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:




Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

TRYB_NAUKI;
Łańcuch tekstowy;
Możliwe wartości:
DZIENNY,
ZAOCZNY;
Atrybut wymagany;
Tryb nauki studenta, dzienny albo zaoczny;

GRUPA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Grupa do której należy student na danym
roku w ramach wybranego kierunku;

ROK;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Rok w którym student rozpoczął naukę na
uczelni w ramach wybranego kierunku;

ID_STUDENT,
NAZWISKO,
IMIE,
NR_ALBUMU,
TRYB_NAUKI, GRUPA i ROK musi występować;
Na danym kierunku w danym roku może istnieć tylko jeden taki
sam student. Chcąc zapisać studenta na inny kierunek w tym
samym roku, bądź na ten sam lub inny kierunek w innym roku
należy dokonać osobnego wpisu (ponownie dodać studenta).
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2)
 Nazwa:
 Opis:


Specyfikacja
atrybutów:

WYKLADOWCA
Dane osobowe i administracyjne wykładowcy;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:




Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_WYKLADOWCA;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy;

NAZWISKO;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Nazwisko wykładowcy;

IMIE;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Imię wykładowcy;

ID_WYKLADOWCA, NAZWISKO i IMIE musi występować.
---
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3)
 Nazwa:
 Opis:


Specyfikacja
atrybutów:

PRZEDMIOT
Podstawowe dane na temat przedmiotu wykładanego na uczelni;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_PRZEDMIOT;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny przedmiotu;

NAZWA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany,
Nazwa przedmiotu;

Uwaga! – Ten sam przedmiot może być wykładany w dwóch
różnych latach w ramach tego samego kierunku;



Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_PRZEDMIOT i NAZWA musi występować.
---
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4)
 Nazwa:
 Opis:


Specyfikacja
atrybutów:

WIEDZA_E_Z_K
Dane na temat oceny studenta;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_E_Z_K;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany,
Identyfikator techniczny WIEDZA_E_Z_K;

FK_ID_P;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny przedmiotu;

FK_ID_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny studenta;

FK_ID_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy;

DATA;
Data;
Atrybut wymagany,
Data wystawienia oceny z przedmiotu przez
wykładowcę studentowi;
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6)
Nazwa:
Typ wartości:

Ograniczenia
na wartość:
Opis:

7)
Nazwa:
Typ wartości:

Ograniczenia
na wartość:
Opis:




Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

OCENA;
Liczba całkowita;
Możliwe wartości:
6,
5,
4,
3,
2;
Atrybut wymagany;
Ocena studenta z przedmiotu wystawiona
przez wykładowcę;
Wersja 1.1 – bazy danych;

RODZAJ;
Łańcuch tekstowy;
Możliwe wartości:
EGZAMIN,
ZALICZENIE,
KOLOKWIUM;
Atrybut wymagany;
Rodzaj
wystawionej
oceny
(egzamin,
zaliczenie, kolokwium) studentowi przez
wykładowcę;

ID_E_Z_K, FK_ID_P, FK_ID_S, FK_ID_W, DATA, OCENA
i RODZAJ musi występować;
Ocenę z danego przedmiotu w ramach jednej grupy studentów
może wystawiać tylko jeden wykładowca;
Ocena z danego przedmiotu w ramach jednej grupy studentów
może w danym dniu być wystawiona tylko jeden raz dla
poszczególnego studenta.
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5)
 Nazwa:
 Opis:
 Specyfikacja
atrybutów:

PLAN_ZAJEC_STUDENT
Opis planu zajęć studenta;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_P_Z_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny planu zajęć studenta;

FK_ID_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny studenta;

FK_ID_P;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny przedmiotu;

P_Z_NUMER;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Numer planu zajęć studenta;

NAZWA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Nazwa planu zajęć studenta;

DZIEN;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Dzień, w którym student FK_ID_S ma zajęcia
z przedmiotu FK_ID_P w ramach swojego
planu zajęć;
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7)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

GODZINA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Godzina, w której student FK_ID_S
rozpoczyna zajęcia z przedmiotu FK_ID_P w
ramach swojego planu zajęć;

Uwaga! – Każdy pojedynczy wpis (rekord) w tabeli (pojedyncza
encja) dotyczy tylko jednego studenta i jednego przedmiotu w
wybranym dniu w określonej godzinie. Zbiór takich wpisów
tworzy kompletny tygodniowy plan zajęć studenta;



Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_P_Z_S, FK_ID_S, FK_ID_P, P_Z_NUMER,
DZIEN i GODZINA musi występować.

NAZWA,

---
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6)
 Nazwa:
 Opis:
 Specyfikacja
atrybutów:

PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA
Opis planu zajęć wykładowcy;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_P_Z_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator
wykładowcy;

techniczny

planu

zajęć

FK_ID_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy;

FK_ID_P;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny przedmiotu;

P_Z_NUMER;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Numer planu zajęć wykładowcy;

NAZWA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Nazwa planu zajęć wykładowcy;

DZIEN;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Dzień, w którym wykładowca FK_ID_W
prowadzi zajęcia z przedmiotu FK_ID_P w
ramach swojego planu zajęć;
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7)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

8)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

9)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

GODZINA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Godzina, w której wykładowca FK_ID_W
rozpoczyna wykładanie przedmiotu FK_ID_P
w ramach swojego planu zajęć;

GRUPA;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Grupa studentów z określonego roku
i wybranego kierunku, z którą wykładowca
ma zajęcia w ramach swojego planu zajęć;

ROK;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Rok w którym grupa studentów rozpoczęła
studia, z którą wykładowca ma zajęcia w
ramach swojego planu zajęć;

Uwaga! – Każdy pojedynczy wpis (rekord) w tabeli (pojedyncza
encja) dotyczy tylko jednego wykładowcy i wykładanego przez
niego przedmiotu w wybranym dniu w określonej godzinie dla
określonej grupy studentów z wybranego roku. Zbiór takich
wpisów tworzy kompletny tygodniowy plan zajęć wykładowcy;



Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_P_Z_W, FK_ID_W, FK_ID_P, P_Z_NUMER, NAZWA,
DZIEN, GODZINA, GRUPA i ROK musi występować.
---
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7)
 Nazwa:
 Opis:


Specyfikacja
atrybutów:

MATERIAL_DYDAKTYCZNY
Materiały dydaktyczne dla określonego przedmiotu umieszczone
przez wykładowców;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:




Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_M_P;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator
MATERIAL_DYDAKTYCZNY;

techniczny

FK_ID_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy;

FK_ID_P;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny przedmiotu;

LINK;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Link (miejsce na serwerze WWW) gdzie są
umieszczone materiały dydaktyczne dla
określonego przedmiotu przez wykładowcę;
Dzięki
temu
wpisowi
wiadomo,
że
wykładowca
umieścił
jakiś
materiał
dydaktyczny
(przynajmniej
jeden)
z
określonego przedmiotu na serwerze WWW;
Kolejne dodanie materiałów dydaktycznych
powoduje ich umieszczenie na serwerze
WWW, ale bez dodania wpisu (rekordu) w
tabeli (dodania encji) w bazie danych;

ID_M_P, FK_ID_W, FK_ID_P i LINK musi występować;
Możliwy jest tylko jeden link do materiałów dydaktycznych z
określonego przedmiotu umieszczonego przez jednego
wykładowcę;
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Nie można utworzyć dwóch encji dla tego samego przedmiotu
i wykładowcy.
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8)
 Nazwa:
 Opis:
 Specyfikacja
atrybutów:

KOMUNIKAT_OD_W_DO_W
Komunikat wysłany od wykładowcy do wykładowcy;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_K_W_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator
KOMUNIKAT_OD_W_DO_W;

techniczny

FK_ID_W_DO;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy
którego jest wysyłana wiadomość;

do

FK_ID_W_OD;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy, który
wysyła wiadomość;

TT_TEKST;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Treść wysyłanej wiadomości;

DATA;
Data;
Atrybut wymagany;
Data wysłania wiadomości;

TEMAT;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Temat wysyłanej wiadomości;
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Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_K_W_W, FK_ID_W_DO, FK_ID_W_OD, TT_TEKST, DATA
i TEMAT musi występować.
---
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9)
 Nazwa:
 Opis:
 Specyfikacja
atrybutów:

KOMUNIKAT_OD_W_DO_S
Komunikat wysłany od wykładowcy do studenta;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_K_W_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator
KOMUNIKAT_OD_W_DO_S;

techniczny

FK_ID_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy, który
wysyła wiadomość;

FK_ID_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny
otrzymuje wiadomość;

studenta,

który

TT_TEKST;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Treść wysyłanej wiadomości;

DATA;
Data;
Atrybut wymagany;
Data wysłania wiadomości;

TEMAT;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Temat wysyłanej wiadomości;
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Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_K_W_S, FK_ID_W, FK_ID_S, TT_TEKST, DATA i TEMAT
musi występować.
---
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10)
 Nazwa:
 Opis:
 Specyfikacja
atrybutów:

KOMUNIKAT_OD_S_DO_S
Komunikat wysłany od studenta do studenta;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_K_S_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator
KOMUNIKAT_OD_S_DO_S;

techniczny

FK_ID_S_DO;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny studenta, do którego
jest wysyłana wiadomość;

FK_ID_S_OD;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny
wysyła wiadomość;

studenta,

który

TT_TEKST;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Treść wysyłanej wiadomości;

DATA;
Data;
Atrybut wymagany;
Data wysłania wiadomości;

TEMAT;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Temat wysyłanej wiadomości;
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Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_K_S_S, FK_ID_S_DO, FK_ID_S_OD, TT_TEKST, DATA
i TEMAT musi występować.
---
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11)
 Nazwa:
 Opis:
 Specyfikacja
atrybutów:

KOMUNIKAT_OD_S_DO_W
Komunikat wysłany od studenta do wykładowcy;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_K_S_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator
KOMUNIKAT_OD_S_DO_W;

techniczny

FK_ID_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny
wysyłana wiadomość;

studenta,

który

FK_ID_W;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny wykładowcy, który
otrzymuje wiadomość;

TT_TEKST;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Treść wysyłanej wiadomości;

DATA;
Data;
Atrybut wymagany;
Data wysłania wiadomości;

TEMAT;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Temat wysyłanej wiadomości;
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Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

ID_K_S_W, FK_ID_S,
FK_ID_W,
i TEMAT musi występować.

TT_TEKST,

DATA

---
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12)
 Nazwa:
 Opis:


Specyfikacja
atrybutów:

KONTO_WYKLADOWCA_STUDENT
Encja zarezerwowana na potrzeby bezpieczeństwa systemu;
1)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
2)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
3)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
4)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
5)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:
6)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:

ID_K_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny konta;

NAZWISKO;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut niewymagalny;
Nazwisko użytkownika systemu;

IMIE;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut niewymagalny;
Imię użytkownika systemu;

LOGIN;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Login użytkownika systemu;

HASLO;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut wymagany;
Hasło użytkownika systemu;

UWAGI;
Łańcuch tekstowy;
Atrybut niewymagalny;
Uwagi na temat użytkownika systemu;
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7)
Nazwa:
Typ wartości:

Ograniczenia
na wartość:
Opis:

8)
Nazwa:
Typ wartości:
Ograniczenia
na wartość:
Opis:




Ograniczenia na
encje:
Ograniczenia na
zbiór encji:

W_S;
Łańcuch tekstowy;
Możliwe wartości:
S Student,
W Wykładowca;
Atrybut wymagany;
Atrybut ten określa, czy dany wpis dotyczy
studenta, czy wykładowcy;

K_W_S;
Liczba całkowita;
Atrybut wymagany;
Identyfikator techniczny studenta, bądź
wykładowcy – zależnie od wpisu w W_S;

ID_K_S, LOGIN, HASLO, W_S i K_W_S musi występować.
---
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3. Modelowanie logiczne
3.1 Schemat logiczny w ujęciu relacyjnym:

Domeny:
Identyfikatory:
NumeryAlbumow:
Rok:
Oceny:
Numery:
Nazwiska:
Imiona:
TrybyNauki:
Grupy:
Nazwy:
Rodzaje:
Dni:
Godziny:
Linki:
Tematy:
Daty:
NapisyDlugie:

Integer(10)
Integer(15)
Integer(4)
Integer(5)
Integer(3)
Character(30)
Character(25)
Character(10)
Character(15)
Character(50)
Character(15)
Character(15)
Character(10)
Character(255)
Character(255)
Date
Text
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Relacja: STUDENT
Atrybuty:
ID_STUDENT
NAZWISKO
IMIE
NR_ALBUMU
TRYB_NAUKI
GRUPA
ROK

Primary Key

Identyfikatory
Nazwiska
Imiona
NumeryAlbumow
TrybyNauki
GRUPY
Rok
ID_STUDENT

Relacja: WYKLADOWCA
Atrybuty:
ID_WYKLADOWCA
NAZWISKO
IMIE

Primary Key

Identyfikatory
Nazwiska
Imiona

ID_WYKLADOWCA

Relacja: PRZEDMIOT
Atrybuty:
ID_PRZEDMIOT
NAZWA

Primary Key

Identyfikatory
Nazwy
ID_PRZEDMIOT

- 90 -

Relacja: WIEDZA_E_Z_K
Atrybuty:
ID_E_Z_K
DATA
OCENA
RODZAJ

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
Daty
Oceny
Rodzaje
ID_E_Z_K
FK_ID_P
FK_ID_S
FK_ID_W

Relacja: PLAN_ZAJEC_STUDENT
Atrybuty:
ID_P_Z_S
P_Z_NUMER
NAZWA
DZIEN
GODZINA

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
Numery
Nazwy
Dni
Godziny
ID_P_Z_S
FK_ID_S
FK_ID_P

Relacja: PLAN_ZAJEC_WYKLADOWCA
Atrybuty:
ID_P_Z_W
P_Z_NUMER
NAZWA
DZIEN
GODZINA
GRUPA
ROK

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
Numery
Nazwy
Dni
Godziny
Grupy
Rok
ID_P_Z_W
FK_ID_W
FK_ID_P
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Relacja: MATERIAL_DYDAKTYCZNY
Atrybuty:
ID_M_D
LINK

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
Linki
ID_M_D
FK_ID_W
FK_ID_P

Relacja: KOMUNIKAT_OD_W_DO_W
Atrybuty:
ID_K_W_W
TT_TEKST
DATA
TEMAT

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
NapisyDlugie
Daty
Tematy
ID_K_W_W
FK_ID_W_DO
FK_ID_W_OD

Relacja: KOMUNIKAT_OD_W_DO_S
Atrybuty:
ID_K_W_S
TT_TEKST
DATA
TEMAT

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
NapisyDlugie
Daty
Tematy
ID_K_W_S
FK_ID_W
FK_ID_S
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Relacja: KOMUNIKAT_OD_S_DO_S
Atrybuty:
ID_K_S_S
TT_TEKST
DATA
TEMAT

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
NapisyDlugie
Daty
Tematy
ID_K_S_S
FK_ID_S_DO
FK_ID_S_OD

Relacja: KOMUNIKAT_OD_S_DO_W
Atrybuty:
ID_K_S_W
TT_TEKST
DATA
TEMAT

Primary Key
Foreign Key
Foreign Key

Identyfikatory
NapisyDlugie
Daty
Tematy
ID_K_S_W
FK_ID_S
FK_ID_W

Relacja: KONTO_WYKLADOWCA_STUDENT
Atrybuty:
ID_KONTO
Nazwisko
Imie
Login
Haslo
Uwagi
ROWVER

Primary Key

Identyfikatory
Nazwiska
Imiona
Napisy20
Napisy20
Napisy80
ROWVER
ID_KONTO
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4. Modelowanie fizyczne
4.1

Realizacja bazy danych:
4.2.1 DBMS: MySQL 5.0+
4.2.2 Schemat fizyczny w ujęciu relacyjnym:
Do dokumentacji bazy danych dołączony jest skrypt, który z
poziomu klienta MySQL tworzy cały schemat bazy danych w wersji
1.0, łącznie z użytkownikami i wypełnia tabele przykładowymi
danymi.
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Zmiany w wersjach bazy danych

Wersja 1.1:


Zmiana
nazwy
tabeli
MATERIALY_DYDAKTYCZNE
na
MATERIAL_DYDAKTYCZNY, co jest zgodne z filozofią modelu diagramu
związków – encji,



Zmiana typu danych w tabeli WIEDZA_E_Z_K dla kolumny OCENY z łańcuch
tekstowy na liczba całkowita.
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