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User Story 

Użytkownik 
 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania, edytowania i usuwania swoich ogłoszeń, 

aby w pełni korzystać z serwisu. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość wyszukiwania, przeglądania innych ogłoszeń, aby 

znaleźć interesujące mnie ogłoszenia. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość polecania i komentowania ogłoszeń innych 

użytkowników, aby wyrazić swoje zdanie a temat innych ogłoszeń. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość wyszukiwania innych użytkowników, aby podglądać ich 

ogłoszenia i dane kontaktowe. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania innych użytkowników do znajomych, aby 

śledzić ich ogłoszenia i mieć z nimi kontakt. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość zapisywania interesujących mnie ogłoszeń, aby mieć do 

nich szybki dostęp. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość uzupełniania swojego konta o dane personalne, aby inni 

użytkownicy mogli się ze mną kontaktować. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość zapytania drogą e-mail do ogłoszeniodawcy, aby uzyskać 

dodatkowe informacje. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość kontaktu z pomocą techniczną serwisu, aby zgłaszać 

swoje zastrzeżenia, problemy dotyczące serwisu. 

 Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania zdjęć do ogłoszenia, aby zwiększyć 

atrakcyjność ogłoszenia. 

  



 
 

User Story 

Użytkownik VIP 
 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość pozycjonowania swojego 

ogłoszenia, aby lepiej promować swoje ogłoszenia. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość wstawiania większej 

ilości zdjęć, aby lepiej promować swoje ogłoszenia. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość podglądania 

zainteresowanych osób, aby kontrolować ogłoszenia. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość otrzymywania rabatu po  

dłuższym korzystaniu serwisu, aby móc zaoszczędzić. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość polecania serwisu znajomym, aby otrzymywać 

zniżki. 

 Jako użytkownik VIP chcę żeby moje zapytania do pomocy technicznej  

były rozpatrywane w pierwszej kolejności, aby zaoszczędzić czas. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość dodania filmu do swojego  

ogłoszenia, aby było bardziej atrakcyjne. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość dodawania zdjęć o wyższej  

rozdzielczości, aby moje ogłoszenie było bardziej atrakcyjne. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość dodawania większej ilości 

ogłoszeń od zwykłego użytkownika, aby szybciej promować swoje ogłoszenia. 

 Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość wyłączenia wyskakujących 

reklam, aby przeglądanie serwisu było wygodniejsze. 

  



 
 

User Story 

Moderator 
 

 Jako moderator chcę edytować treści ogłoszeń zawarte w serwisie, aby zapobiegać błędom. 

 Jako moderator chcę usuwać ogłoszenia, aby zapobiegać ‘śmieciowym’ ogłoszeniom. 

 Jako moderator chcę przesuwać wiadomości do innych działów, aby zachować poprawną 

strukturę serwisu. 

 Jako moderator chcę mieć możliwość wysyłania wiadomości ostrzegawczych do użytkowników 

w celu upomnienia ich za niepoprawne treści. 

 Jako moderator chcę posiadać dostęp do bazy użytkowników, aby rewidować użytkowników 

spamujących.  

 Jako moderator chcę posiadać dostęp do statystyk użytkownika, aby kontrolować 

powtarzające się ogłoszenia w serwisie. 

 Jako moderator chcę mieć dostęp do bazy ogłoszeń, które zostały oznaczone, jako nadużycie, 

aby zapobiegać sytuacjom niezgodnym z regulaminem serwisu.  

 Jako moderator chcę posiadać uprawnienia do czasowego zawieszania użytkownika, aby 

zapobiegać nieetycznego zachowania, użytkowników. 

 Jako moderator chcę mieć prawo do przyznawania pozwoleń na dodanie pozycjonowanych 

ogłoszeń (takich, które zawsze są u góry) do serwisu po jego rewizji, aby sprawniej zapobiegać 

niewłaściwym treściom serwisu. 

 Jako moderator chcę mieć możliwość automatycznego generowania raportów dla 

administratora, aby usprawnić działanie serwisu. 

  



 
 

User Story 

Administrator 
 

 Jako administrator chcę mieć możliwość edytowania uprawnień użytkowników, aby móc 

dodawać odpowiednie uprawnienia moderatorom lub użytkownikom VIP. 

 Jako administrator chcę mieć możliwość edytowania interfejsu strony i rozszerzania 

komponentów, aby łatwo wprowadzać zmiany graficzne oraz instalować komponenty strony. 

 Jako administrator chcę mieć możliwość wyszukiwania użytkowników (np. według adresu IP, 

nazwy, etc.), aby sprawnie zarządzać kontami użytkowników. 

 Jako administrator chcę mieć możliwość usuwania kont użytkowników/ogłoszeń z bazy 

danych, aby nie powstawały duplikaty. 

 Jako administrator chcę mieć możliwość robienia kopii zapasowej strony oraz bazy danych, aby 

podczas awarii nie stracić danych. 

 Jako administrator chcę mieć dostęp do archiwum ogłoszeń, aby móc odszukiwać stare 

ogłoszenia. 

 Jako administrator chcę mieć możliwość przeglądania aktywności moderatorów, aby móc 

nadzorować ich prace. 

 Jako administrator chcę mieć możliwość wysyłania wiadomości grupowych do każdej grupy 

użytkowników (osobno), aby mieć możliwość poinformowania ich o czymś. 

 Jako administrator chcę by wszystkie opcję administratora znalazły się w specjalnie 

chronionym (uwierzytelnienie dostępu) panelu administratora, aby lepiej dbać o 

bezpieczeństwo całego serwisu. 

 Jako administrator chcę dziedziczyć wszystkie opcje innych grup użytkowników, aby mieć 

możliwość testowania możliwości serwisu. 
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Wizja 

1. Wstęp 
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie podstawowych możliwości i wymagań Serwisu 

ogłoszeniowego. 

1.1 Zakres 
Niniejszy dokument dotyczy Serwisu ogłoszeniowego. System zostanie zaprojektowany, stworzony i wdrożony 

przez firmę KPPZ Company z siedzibą główną w Krakowie. Program opisany w kolejnych rozdziałach umożliwi 

każdemu użytkownikowi portalu internetowego przeglądanie i zamieszczanie w SO ofert usług i/lub produktów. 

Cały system ma służyć, jako wygodna i ekologiczna forma ogłoszeń wraz z dobrym kontaktem z usługodawcą. 

1.2 Definicje, akronimy i skróty 
KPPZ Company – Kułach Pęksa Poręba Zaguła Company – nazwy firmy. 

SO – Serwis ogłoszeniowy 

Usługodawca – użytkownik/firma zamieszczająca ofertę w serwisie ogłoszeniowym 

Abonament – wykupiony przez użytkownika czas promowania jego oferty 

1.3 Referencje 
Diagram przypadków użycia. 

Karty wymagań.. 

Testy akceptacyjne. 

1.4 Omówienie dokumentu 
Pozostała część niniejszego dokumentu zawiera omówienie różnych aspektów dotyczących SO. Dokument 

zawiera wyjaśnienie tematów w kolejności zgodnej z zawartą w spisie treści. 

2. Umiejscowienie problemu 

2.1 Korzyści biznesowe 

Serwis ogłoszeniowy ma na celu zapewnienie korzyści poprzez udostępnienie miejsca na reklamę na swoim 

portalu. Dodatkowo SO może generować zyski poprzez udostępnianie specjalnie promowanych ogłoszeń, za 

które użytkownik opłaci abonament. 

2.2 Zdefiniowanie problem 

 

Problem Chęć korzystania z serwisu ogłoszeniowego 

Dotyczy Użytkowników Internetu, zainteresowanych osób 

ogłoszeniami 

Którego skutkiem jest Stworzenie serwisu spełniającego potrzeby wyżej 

wymienionych osób 

Satysfakcjonującym 

rozwiązaniem było by 

Stworzenie przejrzystego i łatwego w obsłudze serwisu 

ogłoszeniowego 

 

 



 
 

Problem Utrzymanie strony na odpowiednim serwerze, który zapewni 

dobrą przepustowość oraz pomieści wszystkie pliki 

zamieszczane przez użytkowników 

Dotyczy Administratora serwisu ogłoszeniowego 

Którego skutkiem jest Niedostępność serwisu lub jego funkcji 

Satysfakcjonującym 

rozwiązaniem było by 

Wykupienie kilku serwerów, na których będą rozdzielone 

różne zasoby serwisu 

2.3 Umiejscowienie produktu 

Dla Sprzedawców, kupujących, firm 

Którzy Szukają miejsca gdzie mogą zareklamować i/lub skorzystać z 

usług i/lub produktów innego użytkownika 

SO  Jest portalem umożliwiającym proste i szybkie wyszukiwanie, 

reklamowanie własnych usług i/lub produktów 

Który Spełni powyższe wymagania 

W przeciwieństwie do Różnych ogłoszeń w formie papierowej gdzie wszystko może 

być kosztowniejsze i bardziej czasochłonne 

Nasz produkt Ogranicza w pewnym stopniu wydatki oraz czas spędzony na 

wyszukiwaniu oraz zamieszczaniu reklam 

3. Charakterystyka użytkowników 
W tym rozdziale przestawiona zostanie szczegółowa charakterystyka każdego użytkownika. 

3.1 Demografia rynku 

Obecnie jest wiele portali ogłoszeniowych jednak mało jest takich, które w stu procentach 

spełniałyby zapotrzebowanie współczesnego klienta. Potrzeba zamieszczania filmów czy zdjęć 

wysokiej rozdzielczości jest bardzo duża. Połączenie możliwości najnowszych technologii z 

potrzebami klientów może okazać się bardzo dużym sukcesem na obecnym rynku.  

3.2 Użytkownicy 

1. Profile Zarządzające: 

a. Administrator 

b. Moderator 

2. Profile Klienckie: 

a. Zarejestrowany użytkownik 

b. Użytkownik z kontem VIP 

 

Nazwa Opis Rola 

Administrator Osoba zarządzająca 

systemem. 
 Konserwacja i obsługa systemu  

 Tworzenie kopii zapasowych  

 Rejestracja i nadawanie praw 
użytkownikom  



 
 

 Rewizja poprawności ogłoszeń  

Moderator Osoba zarządzająca treścią 
serwisu 

 Rewizja opublikowanych ogłoszeń  

 Weryfikowanie i modyfikowanie 

dodanych ogłoszeń  

 Usuwanie zbędnych i 'śmieciowych' 

ogłoszeń 

 Rewizja dodawanych ogłoszeń przez 

konkretnych użytkowników 

Nadawanie pozwolenia udostępnienia 
ogłoszenia w serwisie 

Zarejestrowany  

Użytkownik 

Klient serwisu  Dodawanie, edytowanie i usuwanie 

swoich ogłoszeń  

 Przeglądanie opublikowanych 

ogłoszeń 

 Kierowanie zapytań drogą e-mail do 

ogłoszeniodawcy 

Użytkownik z 

kontem VIP 

Użytkownik 

Uprzywilejowany klient 
serwisu 

 Dodawanie, edytowanie i usuwanie 

swoich ogłoszeń  

 Przeglądanie opublikowanych 

ogłoszeń 

 Kierowanie zapytań drogą e-mail do 

ogłoszeniodawcy 

 Dodawanie ogłoszeń, które będą się 

znajdowały cały czas na początku listy 

ogłoszeń  

 Możliwość wstawiania większej ilości 

zdjęć  

 Możliwość 'podglądania' 

zainteresowanych osób 

3.3 Środowisko użytkownika 

Dostęp do systemu odbywa się po przez portal www. Wymagana jest wtyczka AdobeFlashPlayer oraz 

środowisko uruchomieniowe Javy. Możliwy jest również dostęp z telefonu komórkowego przez 

stronę www bądź przez specjalną aplikację wymagane jest połączenie z Internetem.  

Administrator ma dostęp do serwisu po przez portal www jednak z ograniczonymi funkcjami, pełny 

dostęp uzyskuje on z siedziby firmy.  



 
 

Moderator ma pełny dostęp do serwisu po przez portal www. Administrator i moderator powinni 

przejść obowiązkowe szkolenie 8 godzinne zakończone egzaminem.  

Użytkownik po rejestracji ma dostęp do opublikowanych ogłoszeń po przez portal lub aplikację 

mobilną dostępną do ściągnięcia ze strony firmy. 

Użytkownik z kontem VIP po zakupie odpowiedniego modułu ma dostęp do serwisu na 

uprzywilejowanych warunkach przez portal lub aplikację mobilną.  

3.4 Kluczowe wymagania 

Potrzeba Priorytet Przyczyna Aktualne 

rozwiązanie 

Proponowane rozwiązanie 

Dodawanie większej ilości 

zdjęć o dużej rozdzielczości 

Niski Lepsza jakość 

zdjęcia wiąże 

się z lepszym, 

dokładniejszy

m 

przedstawieni

em produktu, 

co zwiększa 

możliwości 

serwisu i daje 

większe 

możliwości 

użytkowniko

m 

Zdjęcia większej 

rozdzielczości można 

dodawać tylko za 

pomocą 

zewnętrznych 

serwisów, które mają 

możliwości 

gromadzenia grafiki 

Stworzenie osobnych 

serwerów, które mogłyby 

przechowywać zdjęcia o 

większej rozdzielczości 

takie opcje mogłyby być 

dostępne dla konta VIP 

Dodawanie Filmów do 

ogłoszeń 

Niski Im lepsza 

reprezentacja 

przedstawieni

a przedmiotu 

ogłoszenia 

tym większe 

zainteresowa

nie I szansa, 

że ktokolwiek 

zainteresuje 

się 

produktem, 

dlatego 

powstała 

potrzeba 

dodawania 

filmów, jako 

prezentacja 

przedmiotu 

Filmy mogą zostać 

dodawane do 

serwisów 

zewnętrznych, które 

dają możliwość 

publikowania ich, 

oraz dodawane do 

naszego serwisu, jako 

linki do tych 

serwisów 

Stworzenie osobnych 

serwerów, które mogłyby 

przechowywać filmy, co 

wiąże się z dużo większą 

elastycznością edytowania 

ogłoszeń. Takie opcje 

mogłyby być dostępne dla 

konta VIP 

 



 
 

Wyświetlanie statystyk 

konkretnych ogłoszeniodawców 

w celu ustalenia efektywności I 

wiarygodności ich ofert 

Średni Możliwość 

ustalenia jak 

efektywny 

jest 

ogłoszenioda

wca sprawia, 

że dany 

produkt może 

stać się 

bardziej 

pożądany a 

także może 

zachęcić 

wiele osób do 

odpowiadania 

na ogłoszenia 

jak również 

zachęcić 

użytkownikó

w do 

większej 

aktywności w 

serwisie 

Jedyną dostępną 

opcją jest wysłanie 

zapytania do 

administratora, który 

ma dostęp do 

statystyk, aby 

udostępnił je 

użytkownikowi 

Stworzenie osobnej bazy 

danych odpowiednio 

przefiltrowanej dostępnej 

dla zarejestrowanego 

użytkownika tak, aby 

każdy zarejestrowany 

użytkownik mógł zobaczyć 

statystyki   

Wzajemna komunikacja  Wysoki Wysyłanie 

większej 

ilości 

wiadomości 

na maile 

Ogłoszenioda

wców może 

być bardzo 

uciążliwe, 

dlatego 

istnieje 

potrzeba 

stworzenia 

wewnętrznej 

formy 

komunikacji 

między 

użytkownika

mi 

Tylko zarejestrowani 

użytkownicy będą 

mogli wysyłać maile 

z zapytaniem do 

ogłoszeniodawców   

Stworzenie wewnętrznego 

systemu wysyłanie 

wiadomości między 

użytkownikami oraz 

dodawanie odpowiednie 

filtrowanie wiadomości na 

podstawie tematu, co 

usprawni komunikację w 

serwisie 

 

3.5 Rozwiązania alternatywne 

W ramach komunikacji wewnętrznej każde konto będzie miało tworzenie indywidualne konto e-mail 

związane z serwisem, co pozwala na efektywną komunikacje między użytkownikami.  Takie 

rozwiązanie pozwala na szybszą komunikację między użytkownikami oraz daję wydajniejsza 

architekturę systemu, co sprawia, że kod staję dużo wydajniejszy i tańszy w utrzymaniu. 

4. Omówienie produktu 

4.1 Kontekst produktu 

Proponowane jest stworzenie serwisu opartego na technologii sieciowej wraz z aktualną 

synchronizacją danych z serwerem.  



 
 

Serwis będzie bazował na trzech serwerach:  

1. Serwer główny MySQL, który będzie zawierał dane wszystkich użytkowników działająca w 
środowisku Linux.  Bezpośredni dostęp będzie posiadał tylko administrator  

2. Serwis kopii zapasowej backup. Tworzy kopię zapasową danych serwera głównego w 
ustalonych przez administratora odstępach czasu  

3. Portal WWW będzie posiadał własny własny serwer MySQL zawierające niezbędne dane za 
jego pomocą będzie można kontrolować wszystkie dostępne funkcje.  

Stanowisko dla klienta serwisu będzie wymagało przeglądarki internetowej. 

Stanowisko Administratora I Moderatora będzie posiadać dostęp do wszystkich wyżej wymienionych 

serwerów.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Karty wymagań 
 

WYSZUKAJ OGŁOSZENIA 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość wyszukiwania, 

przeglądania innych ogłoszeń, aby znaleźć interesujące mnie 

ogłoszenia. 

Po wypełnieniu wymaganego pola wyszukiwarki system 

wyszukuje powiązanych z tymi frazami ogłoszeń i wyświetla je na 

ekranie użytkownika. 

 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 5  

 

KOMENTUJ OGŁOSZENIE 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość polecania i komentowania 

ogłoszeń innych użytkowników, aby wyrazić swoje zdanie na 

temat innych ogłoszeń. 

Po wypełnieniu odpowiedniego pola tekstowego i kliknięcie 

przycisku dodaj system doda komentarz do danego ogłoszenia.  

PRIORYTET 2 

OSZACOWANIE(godz.) Wysoki 

 

WYSZUKAJ UŻYTKOWNIKA 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość wyszukiwania innych 

użytkowników, aby podglądać ich ogłoszenia i dane kontaktowe. 

Po wypełnieniu odpowiedniego formularza wyszukiwania system 

wyświetla proponowane osoby, które pasują do danych fraz. 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 5 



 
 

DODAJ DO ZNAJOMEGO  

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania innych 

użytkowników do znajomych, aby śledzić ich ogłoszenia i mieć z 

nimi kontakt.  

Po kliknięciu na przycisk po zatwierdzeniu przez drugiego 

użytkownika system powiąże dwóch użytkowników i nada im 

status znajomych. 

PRIORYTET Niski 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

ZAPISZ OGŁOSZENIE 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość zapisywania interesujących 

mnie ogłoszeń, aby mieć do nich szybki dostęp. 

 

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku system doda dane 

ogłoszenie do bazy zapisanych ogłoszeń danego użytkownika. 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 4 

 

UZUPEŁNIJ DANE 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość uzupełniania swojego 

konta o dane personalne, aby inni użytkownicy mogli się ze mną 

kontaktować. 

Po wypełnieniu odpowiedniego formularza i zweryfikowaniu jego 

poprawności przez system doda wprowadzone dane do konta 

użytkownika. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 3 

 

 

 



 
 

WYŚLIJ E-MAILA 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość zapytania drogą e-mail do 

ogłoszeniodawcy, aby uzyskać dodatkowe informacje. 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetli okno do 

wysłania e-maila do ogłoszeniodawcy. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 3 

 

WYŚLIJ WIADOMOŚC DO POMOCY TECHNICZNEJ 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość kontaktu z pomocą 

techniczną serwisu, aby zgłaszać swoje zastrzeżenia, problemy 

dotyczące serwisu. 

Po wypełnieniu odpowiedniego formularza system wysyła dane 

zapytanie do administratora, który pełni rolę pomocy technicznej. 

System również powiadamia administratora przez e-maila o 

zaistnieniu takiego zdarzenia. 

 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

DODAJ ZDJĘCIE 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania zdjęć do 

ogłoszenia, aby zwiększyć atrakcyjność ogłoszenia. 

Po kliknięciu na przycisk „dodaj zdjęcie” system wyświetla okno, 

w którym możemy podać ścieżkę do zuploadowania danego 

zdjęcia, po czym system zapisuje je na serwerze.  

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 5 

 



 
 

ZARZĄDZAJ OGŁOSZENIAMI 

OPIS 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość zarządzania swoimi 

ogłoszeniami, aby w pełni korzystać z serwisu. 

Po wejściu w odpowiedni panel klient ma możliwość usuwania 

dodawania i edytowania treści ogłoszeń po wykonaniu danej 

operacji system zapisuje zmiany. 

 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 8 

 

POZYCJONUJ OGŁOSZENIE 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość pozycjonowania 

swojego ogłoszenia, aby lepiej promować swoje ogłoszenia. 

Po wykupieniu konta VIP system zgłasza ogłoszenia konta VIP 

moderatorowi, który weryfikuje i zamieszcza ogłoszenia 

użytkowników VIP na samym początku listy ogłoszeń. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

DODAJ ZDJĘCIA 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość wstawiania 

większej ilości zdjęć, aby lepiej promować swoje ogłoszenia. 

Po wykupieniu konta VIP system umożliwi dodawanie 

większej ilości zdjęć niż normalnemu użytkownikowi po 

przez specjalny przycisk. 

 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

  



 
 

PODGLĄD STATYSTYK OGŁOSZENIA 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość podglądania 

zainteresowanych osób, aby kontrolować ogłoszenia. 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetla dane 

dotyczące osób, które polecały i oglądały dane ogłoszenie. 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO POMOCY TECHNICZNEJ, JAKO VIP 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę żeby moje zapytania do pomocy 

technicznej były rozpatrywane w pierwszej kolejności, aby 

zaoszczędzić czas. 

Po wypełnieniu formularza system ustala wiadomość na 

samym początku skierowanych zapytań do pomocy 

technicznej, przez co są one rozpatrywane szybciej. 

 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

DODAJ FILM 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość dodania filmu do 

swojego ogłoszenia, aby było bardziej atrakcyjne. 

Po wykupieniu konta VIP system umożliwia w postaci 

dodatkowego przycisku na zuploadowanie filmu, który zostanie 

zapisany na serwerze. 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 4 

 

  



 
 

DODAJ ZDJĘCIE O WYŻSZEJ RODZIELCZOŚCI 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość dodawania zdjęć 

o wyższej rozdzielczości, aby moje ogłoszenie było bardziej 

atrakcyjne. 

Po kliknięciu na specjalny przycisk system umożliwia za dodanie 

zdjęcia o dowolnym rozmiarze i zapisuje go na serwerze. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 2 

 

WYŁĄCZ REKLAMY 

OPIS 

Jako użytkownik VIP chcę mieć możliwość wyłączenia 

wyskakujących reklam, aby przeglądanie serwisu było 

wygodniejsze. 

Po zaznaczeniu w odpowiednim formularzu pola „Wyłącz 

reklamy” system blokuje wyskakujące reklamy w serwisie. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 5 

 

ZARZĄDZAJ STRONĄ 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość edytowania 

interfejsu strony i rozszerzania komponentów, aby łatwo 

wprowadzać zmiany graficzne oraz instalować komponenty 

strony. 

Po przez odpowiedni panel system umożliwia edytowanie 

wszystkich elementów graficznych i komponentów strony.  

 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 20 

 

  



 
 

USUŃ KONTO 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość usuwania kont 

użytkowników/ogłoszeń z bazy danych, aby nie powstawały 

duplikaty. 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system usuwa dane konto 

użytkownika. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 4 

 

USUŃ OGŁOSZENIE 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość usuwania kont 

użytkowników/ogłoszeń z bazy danych, aby nie powstawały 

duplikaty. 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system usuwa dane 

ogłoszenie z bazy ogłoszeń. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 3 

 

STWÓRZ KOPIĘ 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość robienia kopii 

zapasowej strony oraz bazy danych, aby podczas awarii nie 

stracić danych. 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wykonuje kopię 

całego serwisu i zapisuje go we wskazanym miejscu. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 12 

 

  



 
 

POKAŻ AKTYWNOŚĆ MODERATORÓW 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość przeglądania 

aktywności moderatorów, aby móc nadzorować ich prace. 

System po przez kliknięcie na odpowiedni przycisk udostępnia na 

ekranie dane dotyczące moderatorów (ile godzin był aktywny, 

jakie ogłoszenia zedytował, itp.) 

PRIORYTET Średni  

OSZACOWANIE(godz.) 5 

 

WYŚLIJ GRUPOWĄ WIADOMOŚĆ 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość wysyłania 

wiadomości grupowych do każdej grupy użytkowników 

(osobno), aby mieć możliwość poinformowania ich o czymś. 

Po zaznaczeniu odpowiedniego pola system wysyła wiadomości 

do wybranej grupy użytkowników. 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 4 

 

PRZENIEŚ OGŁOSZENIE 

OPIS 

Jako administrator chcę mieć możliwość wysyłania 

wiadomości grupowych do każdej grupy użytkowników 

(osobno), aby mieć możliwość poinformowania ich o czymś. 

System po kliknięciu na odpowiedni przycisk wyświetla okno 

wyboru, do jakiego działu ma zostać przeniesione ogłoszenie a 

następnie przenosi je do danego działu. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 7 

 

  



 
 

WYŚLIJ OSTRZEŻENIE 

OPIS 

Jako moderator chcę mieć możliwość wysyłania wiadomości 

ostrzegawczych do użytkowników w celu upomnienia ich za 

niepoprawne treści. 

 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system automatycznie 

generuje treść ostrzeżenia i wysyła je do danego użytkownika. 

PRIORYTET Średni 

OSZACOWANIE(godz.) 3 

 

POKAŻ STATYSTYKI  

OPIS 

Jako moderator chcę posiadać dostęp do statystyk użytkownika, 

aby kontrolować powtarzające się ogłoszenia w serwisie. 

 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetla w nowym 

oknie wszystkie informacje użytkownika. 

PRIORYTET Niski 

OSZACOWANIE(godz.) 8 

 

ZABLOKUJ UŻYTKOWNIKA 

OPIS 

Jako moderator chcę posiadać uprawnienia do czasowego 

zawieszania użytkownika, aby zapobiegać nieetycznego 

zachowania, użytkowników. 

 

Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system nie pozwala danemu 

użytkownikowi na wykonywanie jakichkolwiek operacji przez 48 

godzin. 

PRIORYTET Wysoki 

OSZACOWANIE(godz.) 12 

 

  



 
 

ZEZWÓL NA UMIESZCZENIE OGŁOSZENIA  

OPIS 

Jako moderator chcę mieć prawo do przyznawania pozwoleń na 

dodanie pozycjonowanych ogłoszeń (takich, które zawsze są u 

góry) do serwisu po jego rewizji, aby sprawniej zapobiegać 

niewłaściwym treściom serwisu. 

 

Po zaakceptowaniu przez moderatora i kliknięciu na odpowiedni 

przycisk ogłoszenie zostaje dodane na sama górę listy ogłoszeń. 

PRIORYTET Średni  

OSZACOWANIE(godz.) 5 

 

 

GENERUJ RAPORT 

OPIS 

Jako moderator chcę mieć możliwość automatycznego 

generowania raportów dla administratora, aby usprawnić 

działanie serwisu. 

 

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji i kliknięciu odpowiedniego 

przycisku system automatycznie na podstawie statystyk generuje 

raport. 

PRIORYTET Niski 

OSZACOWANIE(godz.) 15 

 

  



 
 

Diagram przypadków użycia 
 

 



 
 

Testy akceptacyjne 
 

WYSZUKAJ OGŁOSZENIA 

1. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, zaznaczył filtr „ogłoszenie”, użył 

przycisku „szukaj” - system wyszukuje powiązanych z tymi frazami ogłoszeń i wyświetla je na 

ekranie użytkownika. 

2. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, zaznaczył filtr „użytkownik”, użył 

przycisku „szukaj” - system wyświetla na ekranie: „ nie znaleziono żadnego użytkownika”. 

3. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, nie zaznaczył żadnego filtru, użył 

przycisku „szukaj” - system wyświetla na ekranie: „ zaznacz odpowiedni filtr!”. 

4. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, zaznaczył filtr „ogłoszenie”, użył 

przycisku „szukaj” - wyszukuje powiązanych z tymi frazami ogłoszeń i wyświetla na ekranie: „nie 

znaleziono żadnego ogłoszenia”. 

 

 

KOMENTUJ OGŁOSZENIE 

1. Użytkownik wypełnił pole przeznaczone do komentowania ogłoszenia, użył przycisku 

„komentuj” - system doda komentarz do danego ogłoszenia. 

2.  Użytkownik nie wypełnił pola przeznaczonego do komentowania ogłoszenia, użył przycisku 

„komentuj” - system wyświetla komunikat: „ komentarz musi zawierać jakiś tekst!”. 

 

 

 

WYSZUKAJ UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, zaznaczył filtr „użytkownik”, użył 

przycisku „szukaj” - system wyszukuje powiązanych z tymi frazami użytkowników i wyświetla je 

na ekranie użytkownika. 

2. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, zaznaczył filtr „ogłoszenie”, użył 

przycisku „szukaj” - wyszukuje powiązanych z tymi frazami ogłoszeń i wyświetla na ekranie: „nie 

znaleziono żadnego ogłoszenia”. 

3. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, nie zaznaczył żadnego filtru, użył 

przycisku „szukaj” - system wyświetla na ekranie: „ zaznacz odpowiedni filtr!”. 

4. Użytkownik wypełnił pole odpowiedzialne za szukanie, zaznaczył filtr „użytkownik”, użył 

przycisku „szukaj” - wyszukuje powiązanych z tymi frazami użytkowników i wyświetla na ekranie: 

„nie znaleziono żadnego użytkownika”. 

 

 

  



 
 

DODAJ DO ZNAJOMYCH 

1. Użytkownik użył przycisku „dodaj do znajomych” przypisanego do danego użytkownika - po 

zatwierdzeniu przez drugiego użytkownika system powiąże dwóch użytkowników i nada im status 

znajomych. 

2. Użytkownik użył przycisku „dodaj do znajomych” przypisanego do danego użytkownika – drugi 

użytkownik odrzucił zaproszenie, system wyświetla komunikat: „ użytkownik odrzucił Twoje 

zaproszenie!”. 

3. Użytkownik użył przycisku „dodaj do znajomych” przypisanego do danego użytkownika – 

użytkownicy są już znajomymi, system wyświetla komunikat: „użytkownik jest już Twoim 

znajomym!”. 

 

 

ZAPISZ OGŁOSZENIE 

1. Użytkownik użył przycisku „zapisz” przypisanego do odpowiedniego ogłoszenia - system doda 

ogłoszenie do bazy zapisanych ogłoszeń danego użytkownika. 

2. Użytkownik użył przycisku „zapisz” przypisanego do odpowiedniego ogłoszenia – ogłoszenie 

jest już zapisane przez użytkownika, system wyświetla komunikat: „ogłoszenie było już wcześniej 

zapisane! „ 

 

 

UZUPEŁNIJ DANE 

1. Użytkownik użył przycisku „ zmień dane osobowe” wypełnił pola, które chce uzupełnić, użył 

przycisku „zapisz” - system doda wprowadzone dane do konta użytkownika. 

2. Użytkownik użył przycisku „ zmień dane osobowe” wypełnił pola, które chce uzupełnić, użył 

przycisku „zapisz” - użytkownik wprowadził błędne dane, system zaznacza dane pole na czerwono 

i wyświetla komunikat: „ wprowadzono błędne dane!”. 

3. Użytkownik użył przycisku „ zmień dane osobowe” wypełnił pola, które chce uzupełnić, użył 

przycisku „anuluj” - system anuluje wprowadzanie danych osobowych. 

 

 

 

WYŚLIJ E-MAILA 

1. Użytkownik używa przycisku ”wyślij e-mail” przypisanego do danego użytkownika, wypełnił 

wyświetlone pole tekstowe, użył przycisku „wyślij” - system wysyła e-maila do danego 

użytkownika. 

2. Użytkownik używa przycisku ”wyślij e-mail” przypisanego do danego użytkownika, wypełnił 

wyświetlone pole tekstowe, użył przycisku „anuluj” - system anuluj wysyłanie e-maila. 

3. Użytkownik używa przycisku ”wyślij e-mail” przypisanego do danego użytkownika, nie wypełnił 

wyświetlonego pola tekstowego, użył przycisku „wyślij” - system wyświetla komunikat: 

„wiadomość nie może być pusta!”. 

 



 
 

DODAJ FILM 

1. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno wyboru pliku z dysku lokalnego 

użytkownika po wyborze pliku do dodania system zapisuje je na serwerze serwisu. 

2. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno wyboru pliku z dysku lokalnego 

użytkownika jednak plik jest zbyt duży, aby umieścić go w serwisie, dlatego system wyświetla 

odpowiednią informację użytkownikowi na ekranie. 

3. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno wyboru pliku z dysku lokalnego 

użytkownika po wyborze pliku do dodania system zapisuje je na serwerze serwisu jednak plik jest 

uszkodzony i nie można go wyświetlić system informuje użytkownika o obłędnym pliku a następnie 

usuwa załadowany plik z serwera serwisu. 

 

 

DODAJ ZDJĘCIE O WYŻSZEJ RODZIELCZOŚCI 

1. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno wyboru pliku z dysku lokalnego 

użytkownika po wyborze pliku do dodania system zapisuje je na serwerze serwisu. 

2. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno wyboru pliku z dysku lokalnego 

użytkownika po wyborze pliku do dodania system zapisuje je na serwerze serwisu jednak plik jest 

uszkodzony i nie można go wyświetlić system informuje użytkownika o obłędnym pliku a następnie 

usuwa załadowany plik z serwera serwisu. 

3. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno wyboru pliku z dysku lokalnego 

użytkownika jednak plik jest w złym formacie, dlatego system wyświetla odpowiednią informację 

użytkownikowi na ekranie. 

 

 

WYŁĄCZ REKLAMY 

1. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk System blokuje wszystkie okna z proponowanymi 

wynikami wyszukiwania Google czy reklamami. 

2. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk System informuje użytkownika, iż nie posiada on konta 

VIP i wyświetla komunikat zachęcający do kupna konta VIP. 

 

 

USUŃ KONTO 

1. Po wyborze z listy użytkownika i kliknięciu odpowiedni przycisk i weryfikacji system usuwa z 

bazy danych konto danego użytkownika. 

2. Po wyborze z listy użytkownika i kliknięciu odpowiedni przycisk system wyświetla informację, 

jeżeli użytkownik posiada aktywne konto VIP i pyta się o ponowne potwierdzenie usunięcia danego 

konta po ponownym zatwierdzeniu system usuwa konto z bazy danych. 

3. Po wyborze z listy użytkownika i kliknięciu odpowiedni przycisk system wyświetla informację, 

jeżeli użytkownik posiada aktywne konto VIP i pyta się o ponowne potwierdzenie usunięcia danego 

konta po anulowaniu usunięcia konta system powraca do głównego panelu. 

4. Po wyborze z listy użytkownika i kliknięciu odpowiedni przycisk system zweryfikował, iż dany 

użytkownik nie istnieje wyświetla odpowiednią informację na ekranie. 

 



 
 

USUŃ OGŁOSZENIE 

1. Po wyborze z listy ogłoszenia i kliknięciu odpowiedniego przycisku system weryfikuje dane 

ogłoszenie, jeżeli ogłoszenie nadal istnieje zostaje usunięte. 

2. Po wyborze z listy ogłoszenia i kliknięciu odpowiedniego przycisku system zweryfikował, iż dane 

ogłoszenie już nie istnieje wyświetla odpowiednią informację na ekranie. 

3. Po wyborze z listy ogłoszenia i kliknięciu odpowiedniego przycisku system zweryfikował, iż dane 

ogłoszenie jest wstawione przez użytkownika VIP ponownie prosi o zatwierdzenie usunięcia 

ogłoszenia po ponownym potwierdzeniu system usuwa dane ogłoszenie. 

4. Po wyborze z listy ogłoszenia i kliknięciu odpowiedniego przycisku system zweryfikował, iż dane 

ogłoszenie jest wstawione przez użytkownika VIP ponownie prosi o zatwierdzenie usunięcia 

ogłoszenia po anulowaniu usunięcia ogłoszenia system powraca do pierwotnego panelu. 

 

 

STWÓRZ KOPIĘ 

1. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetla okno wyboru miejsca gdzie ma zostać 

zapisana kopia serwisu na dysku lokalnym po wyborze odpowiedniego miejsca i weryfikacji system 

zapisuje je na dysku lokalnym. 

2. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetla okno wyboru miejsca gdzie ma zostać 

zapisana kopia serwisu na dysku lokalnym po wyborze odpowiedniego miejsca system 

zweryfikował, iż dany plik o takiej samej nazwie już istnieje wyświetla komunikat czy nadpisać plik 

po potwierdzeniu plik zostaje nadpisany. 

3. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetla okno wyboru miejsca gdzie ma zostać 

zapisana kopia serwisu na dysku lokalnym po wyborze odpowiedniego miejsca system 

zweryfikował, iż dany plik o takiej samej nazwie już istnieje wyświetla komunikat czy nadpisać plik 

po anulowaniu system powraca do okna wyboru miejsca zapisu. 

4. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk system wyświetla okno wyboru miejsca gdzie ma zostać 

zapisana kopia serwisu na dysku lokalnym po wyborze odpowiedniego miejsca system 

zweryfikował, iż nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku wyświetla informację 

użytkownikowi a następnie powraca do okna wyboru miejsca do zapisu. 

 
 

POKAŻ AKTYWNOŚĆ MODERATORÓW 

1. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk zostaje wyświetlane okno, w którym umieszczone są 

wszystkie statystyki moderatorów. 

 

 

WYŚLIJ WIADOMOŚC DO POMOCY TECHNICZNEJ 

1. Po wypełnieniu pola treści wiadomości i naciśnięciu przycisku wyślij system wysyła wiadomość 

na skrzynkę pocztową administratora nadając jej priorytet niski. 

2. Po naciśnięciu przycisku wyślij i pozostawieniu pustego pola wiadomości system wyświetla okno 

z prośbą o uzupełnienie pola wiadomości. 

3. Po wypełnieniu pola treści wiadomości użytkownik będzie chciał przenieść się w inną część 

serwisu bez naciśnięcia przycisku wyślij system wyświetli komunikat o niewysłanej wiadomości. 

 



 
 

DODAJ ZDJĘCIE 

1. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system wyświetla okno wyboru JEDNEGO pliku z dysku 

lokalnego po jego wyborze i weryfikacji przez system plik zostaje wysłany na serwer. 

2. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system zweryfikował, iż zdjęcie zostało dodane a 

użytkownik nie jest użytkownikiem VIP powraca do okna edycji ogłoszenia. 

3. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system wyświetla okno wyboru JEDNEGO pliku z dysku 

lokalnego po jego wyborze system zweryfikował, iż przekracza on dopuszczalny rozmiar wyświetla 

komunikat, iż zdjęcie powinno mieć odpowiedni rozmiar i powraca do okna wyboru pliku. 

4. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system wyświetla okno wyboru JEDNEGO pliku z dysku 

lokalnego po jego wyborze system zweryfikował, iż ma on nieodpowiedni format wyświetla 

informacje użytkownikowi o nieodpowiednim formacie i powraca do okna wyboru pliku. 

 

 

 

 

POZYCJONUJ OGŁOSZENIE 

1. Po wyborze odpowiedniego ogłoszenia i naciśnięciu przycisku oraz weryfikacji przez system 

ogłoszenie zostaje dodane na sam początek listy ogłoszeń pozycjonowanych. 

2. Po wyborze odpowiedniego ogłoszenia i naciśnięciu przycisku system zweryfikował, iż dane 

ogłoszenie jest już pozycjonowane wyświetla informację z prośbą o wybór innego ogłoszenia. 

 

 

 

 

DODAJ ZDJĘCIA 

1. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system wyświetla okno wyboru KILKU plików z dysku 

lokalnego po jego wyborze i weryfikacji przez system plik zostaje wysłany na serwer. 

2. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system wyświetla okno wyboru kilku pliku z dysku 

lokalnego po jego wyborze system zweryfikował, iż przekraczają one dopuszczalny rozmiar 

wyświetla komunikat, iż zdjęcie powinno mieć odpowiedni rozmiar i powraca do okna wyboru 

pliku. 

3. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku system wyświetla okno wyboru Kilku pliku z dysku 

lokalnego po jego wyborze system zweryfikował, iż któreś z nich ma nieodpowiedni format 

wyświetla informacje użytkownikowi o nieodpowiednim formacie i powraca do okna wyboru pliku. 

 

  



 
 

DODAJ OGŁOSZENIE 

1. Po wypełnieniu pola treści ogłoszenia i weryfikacji system dodaje dane ogłoszenie do serwisu. 

2. Po wypełnieniu pola treści ogłoszenia system zweryfikował, iż dany użytkownik został 

zablokowany. System wyświetla odpowiednią informację o i prosi o kontakt z administratorem. 

3. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku i braku wypełnionego pola treści wiadomości system 

wyświetla odpowiednią informacje o braku treści w polu i prośbą o uzupełnienie. 

4. Po wypełnieniu treści wiadomości użytkownik chce przenieść się do innej części serwisu system 

wyświetla informacje z pytanie o potwierdzenie przeniesienia w inną część serwisu po 

potwierdzeniu przenosi użytkownika. 

5. Po wypełnieniu treści wiadomości użytkownik chce przenieść się do innej części serwisu system 

wyświetla informacje z pytanie o potwierdzenie przeniesienia w inną część serwisu po anulowaniu 

system powraca do dodawania ogłoszenia. 

 

 

EDYTUJ OGŁOSZENIE 

1. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” system wyświetli informacje o zapisanych zmianach, jeśli 

takowe zostały wprowadzone i uaktualni zamieszczone ogłoszenie w serwisie oraz zakończy edycję 

ogłoszenia. 

2. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” system wyświetli informacje o tym, że nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany w stosunku do ogłoszenia przed edycją i zakończy edycję ogłoszenia. 

3. Po kliknięciu przycisku „Anuluj” zmiany wprowadzone przez użytkownika nie zostaną zapisane. 

 

 

ZAREJESTRUJ 

1. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych przez system i kliknięciu przycisku 

„Zarejestruj” użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o utworzeniu jego konta, jeśli 

wszystkie dane zostały zapisane w poprawnym formacie i nie ma duplikatów z innymi 

użytkownikami. 

2. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych przez system i kliknięciu przycisku 

„Zarejestruj” użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat, by poprawił wyszczególnione dane, 

ponieważ system wykrył duplikat danych z innym użytkownikiem. 

3. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj”, gdy użytkownik nie wypełnił wszystkich wymaganych 

danych przez system zostanie wyświetlony komunikat błędu o niewprowadzonych danych. 

4. Po kliknięciu w przycisk „Anuluj” rejestracja nie zostanie ukończona przez użytkownika i nastąpi 

powrót do strony głównej. 

  



 
 

ZALOGUJ 

1. Po wypełnieniu wymaganych danych przy logowaniu przez użytkownika system sprawdzi 

poprawność wprowadzonych danych. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie system przeniesie 

użytkownika do panelu użytkownika. 

2. Po wypełnieniu wymaganych danych przy logowaniu przez użytkownika system sprawdzi 

poprawność wprowadzonych danych. Jeśli dane zostały wprowadzone błędnie system poinformuje 

go o błędnie wprowadzonych danych i wróci do wypełniania danych ponownie. 

 

GENERUJ RAPORT 

1. Moderator użył przycisku, który automatycznie generuje raport na podstawie statystyk – raport 

zostaje wygenerowany i zapisany na pulpicie. 

2. Moderator użył przycisku, który automatycznie generuje raport, jednakże raport został już 

wygenerowany – system wyświetla komunikat, który informuje o tym, że raport został już 

wygenerowany. 

 

ZEZWÓL NA UMIESZCZENIE OGŁOSZENIA 

1. Moderator wybrał z listy ogłoszenie, a następnie użył przycisku pozycjonuj – ogłoszenie zostaje 

przeniesione na samą górę. 

2. Moderator wybrał z listy ogłoszenie, a następnie użył przycisku pozycjonuj – system wyświetla 

komunikat – ogłoszenie zostało już przeniesione. 

 

ZABLOKUJ UŻYTKOWNIKA 

1. Moderator wybrał z listy użytkownika, a następnie użył przycisku zablokuj – użytkownik zostaje 

zablokowany na czas 48 godzin. 

2. Moderator wybrał z listy użytkownika, a następnie użył przycisku zablokuj – system wyświetla 

komunikat – użytkownik został już zablokowany. 

 

 

POKAŻ STATYSTYKI 

1. Moderator wybrał z listy odpowiedniego użytkownika, następnie użył przycisku statystyki – 

zostaje otwarte nowe okno, w którym wyświetlane są statystki wybranego użytkownika. 

2. Moderator wybrał z listy odpowiedniego użytkownika, następnie użył przycisku statystyki – 

użytkownik nie istnieje – system wyświetla komunikat informujący o braku danych. 

 

 

WYŚLIJ OSTRZEŻENIE 

1. Moderator wybrał z listy odpowiedniego użytkownika, a następnie użył przycisku ostrzeżenie – 

system automatycznie generuje i wysyła treść ostrzeżenia do wybranego użytkownika. 

2. Moderator wybrał z listy odpowiedniego użytkownika, następnie użył przycisku ostrzeżenie – 

użytkownik nie istnieje - system wyświetla komunikat informujący o tym, że użytkownik nie 

istnieje. 



 
 

WYŚLIJ GRUPOWĄ WIADOMOŚĆ 

1. Administrator wybrał grupę, do której chcę wysłać wiadomość, a następnie użył przycisku, 

zostaje otwarte okno, w którym administrator wpisuje treść wiadomości – wiadomość zostaje 

wysłana. 

2. Administrator wybrał grupę, do której chcę wysłać wiadomość, a następnie użył przycisku, 

zostaje otwarte okno, w którym administrator nie wpisał treści wiadomości – zostaje wyświetlony 

komunikat, który informuję administratora o braku treści w wiadomości. 

 

 

PRZENIEŚ OGŁOSZENIE 

1. Administrator wybrał z listy ogłoszenie, następnie użył przycisku przenieś, ogłoszenie zostaje 

przeniesione. 

2. Administrator wybrał z listy ogłoszenie, następnie użył przycisku przenieś – zostaje wyświetlony 

komunikat informujący o tym, że ogłoszenie nie istnieje. 

3. Administrator wybrał z listy ogłoszenie, następnie użył przycisku przenieś – zostaje wyświetlony 

komunikat informujący o tym, że ogłoszenie zostało już przeniesione. 

 

  



 
 

Mockupy 
 

 

Rysunek 1. Dodawanie filmu 

 

Rysunek 2. Profil użytkownika VIP 



 
 

 

Rysunek 3. Profil użytkownika 

 

 

Rysunek 4. Statystyka własnego ogłoszenia 



 
 

 

Rysunek 5. Zarządzanie własnym ogłoszeniem 



 
 

 

Rysunek 6. Zarządzaj własnym ogłoszeniem (VIP) 



 
 

 

Rysunek 7. Dodawanie ogłoszenia 



 
 

 

Rysunek 8. Dodawanie ogłoszenia VIP 

 

Rysunek 9. Wysyłanie wiadomości e-mail 



 
 

 

Rysunek 10. Okno dodawania zdjęcia 

 

Rysunek 11. Okno wyślij email 



 
 

 

Rysunek 12. Panel użytkownika 



 
 

 

Rysunek 13. Panel administratora 

 

Rysunek 14. Okno przenoszenia ogłoszenia do kategorii 



 
 

 

Rysunek 15. Statystyka panelu użytkownika (w panelu administratora) 

 

Rysunek 16. Strona główna (niezalogowany użytkownik) 



 
 

 

Rysunek 17. Zalogowany administrator (Panel administratora) 


