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 Istniejące systemy ewidencjonowania i monitorowania szkolenia w filiach i punktach 

konsultacyjnych nie są doskonałe. Ich ułomność polega na małej elastyczności 

dostosowywania się do zmieniających oczekiwań i zadań. Zmiana warunków zewnętrznych 

nie jest do przewidzenia podczas projektowania systemów. Jedynym przewidywalnym 

elementem jest to, że systemy te będą prędzej czy później musiały być dostosowywane do 

zmieniających się warunków organizacyjnych. Podczas projektowania zintegrowanego 

systemu ewidencjonowania i monitorowania szkolenia w punktach konsultacyjnych należy 

dobrze przemyśleć funkcje jakie ma spełniać projekt. Pozwoli to uniknąć w przyszłej fazie 

projektowej cofanie się do początku i przeprojektowywanie aplikacji, ponieważ założenia nie 

są możliwe do zrealizowania z powodów technicznych, bądź wymagają wprowadzenia 

poprawek, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność i efektywność naszej aplikacji, albo są 

nieporównywalnie czasochłonne lub kosztowne do osiąganych celów. 

 

Charakterystyczne zadania przedstawianego systemu można przedstawić następująco: 

♣ nabór, przeglądanie i aktualizacja danych studentów oraz toku ich nauki, 

♣ zarządzanie kadrą naukową (dostępność dla studentów itp.) 

♣ wprowadzanie i prezentacja planu zajęć, 

♣ wydruki list studentów oraz planów zajęć (w różnych postaciach) 

♣ monitorowanie wpłat czesnego i obecności studentów, 

♣ rejestracja odbywających się zajęć: obecność, tematy prac, tok nauczania, 

♣ monitorowanie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, 

♣ wyświetlanie sprawozdań dotyczących rentowności poszczególnych komórek, 

♣ automatyzowanie pewnych działań związanych ze szkoleniem, 



♣ umożliwienie dostępu studentom do informacji typu: plan lekcji, terminy konsultacji, 

oceny z przedmiotów oraz komunikaty, 

♣ umożliwianie zdalnej komunikacji studentów z wykwalifikowaną kadrą naukową, 

♣ monitorowanie wyposażenia (sale dydaktyczne, zasoby, sale wykładowe, laboratoria), 

♣ informowanie o konsultacjach w punktach konsultacyjnych i czasie dostępu do nich, 

♣ monitorowanie przebiegu studiów, 

♣ generowanie sprawozdań dotyczących rozliczania finansowego kadry naukowej, 

♣ zapewnienie wiarygodności przesyłanych danych, 

♣ rejestrowanie zmian dokonywanych w bazie danych (logi, transakcje itp.) 

♣ zachowanie modułowości pozwalającej na dodawanie nowych elementów bez 

konieczności przeprojektowywania całej bazy 

♣ zapewnienie możliwość integracji z istniejącymi już systemami 

♣ możliwość tworzenia łącz z istniejącymi systemami zapewniającymi migrację danych 

w obu kierunkach. 

♣ ochrona danych osobowych, w myśl ustawy i transmisja danych w postaci zaszyfrowanej 

♣ autoryzacja dostępu do modułów projektu 

♣ wymaganie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

 

 Mając już określony cel zadania należy się zastanowić nad narzędziami i metodami 

jakie nadają się do rozwiązania tego typu problemu. Są one ściśle związany z zadaniami 

i należy przeanalizować co jest potrzebne aby system je spełniał.  

 

W skład każdego zintegrowanego systemu powinien wchodzić: 

♣ System utrzymywania informacji 

♣ System analizy i przetwarzania informacji 

♣ System generowania prezentacji danych 

♣ System prezentacji danych 

♣ System szyfrowania transmisji i autoryzacji 

 

Rozbicie tych elementów na oddzielne i niezależne moduły umożliwi zapanowanie nad całym 

projektem w sposób modułowy i niezależny bezpośrednio od pozostałych części aplikacji. 

Wpłynie to znacząco w późniejszym okresie zarówno na konserwację i modyfikację całego 

zintegrowanego systemu ale i pozwoli nam w czasie projektowania uniezależnić każdy moduł 



od pozostałych oraz uniezależnić zintegrowany system od architektury sprzętowo-

programowej. 

 

a) System utrzymania informacji 

Każdy zintegrowany system, czy to jest typowa baza danych, czy program do 

fakturowania, czy nawet program matematyczno-statystyczny posiada mechanizm 

przechowywania informacji oraz sposoby dostępu do nich. Nie można zarządzać informacją 

gdy się jej nie posiada, dlatego ten element jest szkieletem całego zintegrowanego systemu 

i w pierwszej kolejności należy się nim zająć, aby można było projektować następne elementy 

ściśle powiązane z danymi, które właśnie je przechowuje. 

b) System analizy i przetwarzania informacji 

Posiadanie informacji nie jest wszystkimi elementami, które są niezbędne, aby z nich 

korzystać. Należy opracować jeszcze metody dostępu do tych danych oraz metody 

wprowadzania danych do już istniejących struktur. Większość nowoczesnych relacyjnych baz 

danych posiada wbudowane mechanizmy tego typu zwane SQL. 

c) System generowania prezentacji danych 

System generowania prezentacji danych musi pobierać informacje z systemu analizy 

i przetwarzania danych i utworzyć czytelny kod dla systemu prezentacji danych lub pobrać 

kod reprezentacji danych i przesłać informacje do systemu przetwarzania informacji, czyli 

stworzyć zapytanie SQL. Jest więc swoistym interfejsem między systemem komputerowym 

a użytkownikiem. Może to być jakiś język wysokiego poziomu typu C, bądź jakiś inny język 

skryptowy np. Perl czy PHP. Jest to najbardziej czasochłonna czynność, jaką się wykonuje 

oraz najbardziej podatna na błędy. 

d) System prezentacji danych 

 Prezentacja danych jest elementem, dzięki któremu użytkownik systemu może 

otrzymywać informacje. Nie jest to element zarezerwowany wyłącznie dla systemów 

komputerowych, przykładem prezentacji danych może być mowa oraz słowo pisane, a także 

prezentacja w postaci wykresów etc. System prezentacji danych ma za zadanie przedstawiać 

informacje w postaci czytelnej dla użytkownika oraz umożliwić mu wprowadzanie danych do 

systemu. Jest to coś w rodzaju konsoli, a sposób przedstawienia tego rodzaju jest zależny od 

środowiska w jakim pracujemy. 



e) System szyfrowania transmisji i autoryzacji 

Ważnym aspektem każdego pakietu informatycznego jest jego bezpieczeństwo 

i bezpieczeństwo informacji jakie posiada bądź przesyła. Nie wyobrażalnym jest, aby każdy 

niepowołany miał dostęp do informacji oraz mógłby ją modyfikować. W aplikacjach 

internetowych oraz wszystkich systemach biznesowych dużą rolę odgrywają systemy ochrony 

danych oraz szyfrowania. Wykorzystując medium transmisji, jakim jest Internet należy 

szczególny nacisk położyć na bezpieczeństwo swoich danych. Może ona się odbywać ogólnie 

dostępnymi metodami szyfrowania lub jakimś własnym systemem. 

 

Następnym elementem jest analiza problemu: 

 

 Szkoła posiada punkty konsultacyjne (filie), czyli zdecentralizowane obiekty szkoleń 

oraz wykładowców czyli kadrę naukową przydzieloną do tych komórek. Istnieje możliwość, 

aby wykładowca prowadził zajęcia w kilku punktach konsultacyjnych. Student zostaje 

zapisany w dziekanacie, który jest jeden w centralnym ośrodku szkolenia i przydzielony do 

odpowiedniej grupy ćwiczeniowej, laboratoryjnej, płaci za naukę, dostaje indeks i ucząc się 

ma możliwość kontroli swoich wyników i sprawdzanie informacji, jakie zostają wydane przez 

dziekana, dziekanat, kadrę naukową oraz ma wgląd do planu zajęć. Dziekanat musi posiadać 

wgląd do wszystkich danych jakie zostają wprowadzane przez wykładowców, oceny, stan 

i postępy w nauce i obecności oraz opłaty czesnego i historii toku nauczania każdego ze 

studentów. Wykładowca ma możliwość udzielania informacji, ogłoszeń, wprowadza oceny do 

list oraz obecności na zajęciach, które przygotował dziekanat (bez konieczności odbioru ich 

osobiście), może sobie wydrukować dla swoich potrzeb i wprowadza informacje do bazy 

głównej. Zintegrowany system monitorowania szkolenia musi mieć możliwość zintegrowania 

się z systemem już istniejącym oraz powinien być odpowiednio zabezpieczony przeciwko 

nieautoryzowanemu dostępowi przez osoby niepowołane, a także powinien mieć możliwość 

stosowania odpowiednich grantów (praw dostępu) do dostępnych modułów dla odpowiednich 

osób (student nie może wpisywać sobie ocen, wykładowca nie może zmieniać planu zajęć, 

itp.). Każdy punkt konsultacyjny jest niezależny, ale można dzięki temu systemowi 

komunikować się ze studentami, bądź nauczycielami z innych punktów w sposób jakby byli 

na tej samej uczelni, musi być zachowana historia wprowadzania danych w celu uniknięcia 

niemożności odtworzenia stanu wcześniejszego, na wypadek zmian dokonanych przez osoby 

niepowołane.  



Schemat 1. Diagram Venna 

 
Opracowanie własne 

 
 
Schemat 2. Diagram związków encji 
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Opracowanie własne na podstawie Diagram Venna [Schemat 1] 



Schemat 3. Podział funkcji w zależności od użytkownika 

 
 Autoryzacja Przeglądanie 

danych 
Wprowadzanie 

danych 
Modyfikacja 

danych 
Kasowanie 

danych 
Zainteresowani - + - - - 
Studenci + + - - - 
Kadra + + + + - 
Dziekanat + + + + + 
Administrator + + - + - 
 

Opracowanie własne na podstawie wstępnych założeń 
 
 
 Podstawowym założeniem niniejszej pracy było przedstawienie koncepcji 

zintegrowanego systemu ewidencjonowania i monitorowania szkolenia w punktach 

konsultacyjnych. Autor skupił się więc nie na w pełni działającym zintegrowanym systemie, 

ale chciał ukazać metodę tworzenia tego typu systemów w środowisku internetowym z 

uwzględnieniem wszystkich elementów składających się na tak rozbudowany system 

informatyczny. Celem pracy było stworzenie metody tworzenia tego typu aplikacji w oparciu 

o istniejące narzędzia i technologie jak, SQL i Internet. Cały system został podzielony na 

kilka odrębnych części komunikujących się ze sobą za pomocą ogólnie stosowanych 

mechanizmów.  

 Każdy system utrzymania informacji jakim jest baza danych komunikuje się 

z wyższymi warstwami jak system analizy i przetwarzania informacji za pomocą swojego 

SZBD (system zarządzania bazą danych). SQL jest standardem w SZBD, dlatego 

zastosowanie tego standardu skłoniło autora niniejszej pracy do wyboru jego jako systemu 

łączącego obie warstwy. Ma to swoje odzwierciedlenie w możliwościach późniejszej migracji 

na inne platformy bazodanowe bez konieczności przebudowywania całego istniejącego 

zintegrowanego systemu o ile zaistnieje taka potrzeba; zmiana systemu komputerowego 

serwera, bądź platformy systemu operacyjnego związanego z szybkim rozwojem technologii 

komputerowej lub odkrycia nowych technologii, o których w chwili obecnej nic nie wiemy. 

Zastosowanie standardów jest tutaj jak najbardziej na miejscu, gdyż każda nowa technologia 

chcąc zaistnieć na rynku musi spełniać te kryteria by znalazła nabywców.  

 Innym równie ważnym elementem wyboru języka SQL jest możliwość powiązania go 

z systemem generowania prezentacji danych jakim jest parser PHP. 

 Wybór do budowy zintegrowanego systemu zestawu narzędzi jakimi są SQL, PHP, 

HTML pozwolił zaprojektować system monitorowania i ograniczyć się podczas 



projektowania do mechanizmów związanych bezpośrednio z aplikacją a nie nad sposobem 

transmisji i szyfrowania danych, zrzucając tą odpowiedzialność na elementy transportowe 

Internetu. Cały e-biznes oparty jest na tego typu założeniach i jego funkcjonalność oraz 

powszechność potwierdza trafność wyboru tej metody.  

Zastosowanie budowy modułowej w projektowaniu i rozdzielenie każdej funkcji na 

w pełni działający i niezależny od pozostałych elementów moduł umożliwia rozbudowywanie 

i dostosowywanie zintegrowanego systemu monitorowania do potrzeb każdego użytkownika, 

czy to jest prowadzący zajęcia, czy osoba zainteresowana aktualnie dostępnymi informacjami. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba można taki system rozbudować i wdrożyć o każdy moduł bez 

konieczności przerywania pracy, a tym bardziej przebudowywania takiego systemu. 

Wystarczy dodać tylko odpowiednie formatki HTML dla odpowiednich użytkowników 

i ewentualnie dodać tablicę do bazy przechowującą powiązania między danymi i uzyskamy 

zwiększenie funkcjonalności bez wielkiego nakładu pracy i kosztów z tym związanym. 

 Aby dobrze zaprojektować zintegrowany system należy wziąć pod uwagę wszystkie 

czynniki związane z tym problemem. Należy uwzględnić platformę na jakiej ma działać ów 

system, oraz zaprojektować wszystkie elementy. Jeżeli można wykorzystać już istniejący 

potencjał należy się tego nie obawiać ( tutaj Internet z wszystkimi jego rozszerzeniami jak 

PHP, SSL ) a swoją energię skupić na elementach bezpośrednio związanych z problemem. 
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