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Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego
dr Artur Bartoszewski

CZĘŚD I – analiza przykładowego rozwiązania

Informacje o omawianym programie
Prezentowany program jest programem komercyjnym, jednak wykonanym na poziomie
dostępnym dla absolwenta naszej uczelni (znajomośd Delphi, podstaw SQL-a i wiedza o
budowaniu prostych, relacyjnych baz danych). Łatwo zauważyd, że autor przywiązywał dużą
wagę do interfejsu (uczyd się należy na dobrych przykładach), lecz jednak nie ustrzegł sie
pewnych błędów.

Założenia programu omawianego w przykładzie
Jest to program, służący do zarządzania wypożyczalnią filmów.
Do każdego klienta mamy historię jego wypożyczeo, na której to możemy zobaczyd kiedy i jakie
filmy wypożyczał oraz kiedy zwrócił daną pozycję i jaka jest stawka dzienna filmu (ile film zarobił).
Do historii wypożyczeo, listy klientów oraz listy filmów możemy używad wygodnych wyszukiwarek,
które ułatwią nam odnalezienie danej pozycji. Aplikacja tworzy listę aktualnie wypożyczonych
filmów oraz listę filmów, które są przetrzymywane, obie listy możemy wydrukowad.

WYKAZ DOSTĘPNYCH FUNKCJI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

intuicyjny mechanizm wypożyczania filmów,
szybkie wyszukiwanie klientów poprzez wbudowaną wyszukiwarkę,
bezpośredni podgląd historii wypożyczeo danego klienta oraz zwrotów filmów,
możliwośd ustawienia czy film został już zwrócony czy też nie,
wygodna lista wszystkich aktualnie wypożyczonych filmów,
wygodna lista wypożyczonych filmów, na które upłynął termin zwrotu,
możliwośd wydrukowania wszystkich list w postaci tabelki czarno-białej,
możliwośd wykonania kopii bazy danych,
możliwośd ustawienia odstępów czasowych, w których ma byd automatycznie
wykonywana kopia bazy danych,
10. możliwośd zmiany terminu zwrotu filmów,
11. możliwośd ustawienia, aby program włączał się automatycznie po uruchomieniu systemu,
12. rysowanie wykresu ilości wypożyczonych filmów w poszczególnych miesiącach (można
wybrad w których),
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13. możliwośd ustawienia tytułu, koloru słupków oraz trybu wyświetlania wykresu,
14. wykres można bezpośrednio skopiowad do pamięci i wkleid np. do Worda.
15. Program dodatkowo podlicza nam statystyki takie jak:
 ile klientów mamy wprowadzonych do naszego programu,
 ile jest aktualnie wypożyczonych filmów,
 ile filmów nie zostało oddanych terminowo,
 ile filmów już wypożyczyliśmy,
 który klient wypożyczył najwięcej filmów
 ile dany klient ma nam zapłacid ( suma opłat za filmy zwrócone w danym dniu ).

Interfejs programu
OKNO GŁÓWNE PROGRAMU
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2

DODAWANIE KLIENTA

3

Komunikacja człowiek - komputer

WYPOŻYCZANIE FILMU

1b
1a

PRZEGLADANIE BAZY
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12

13
14

OKNO USTAWIEO

8; 9; 10; 11
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DO WYKONANIA

Dane do projektu
O programie:
 Program dla wypożyczalni filmów.
 Program ma byd bazą danych /prostym systemem eksperckim/ ułatwiającym pracownikom
doradzanie klientom przy wyborze filmu.
I.
II.

II.
III.

IV.

Program nie zawiera informacji o datach zwrotów i wypożyczeo.
Program powinien obsługiwad:
a. bazę filmów;
b. bazę klientów;
Bazy są współdzielone z programem nadzorującym wypożyczenia – tzn. zmiana w jednym z
programów natychmiast widoczna jest w drugim.
Baza filmów
a. Możliwa jest pełna edycja tej bazy (dodawanie; usuwanie; edycja rekordów;
tworzenie kopii raportów itp.).
b. Wyjątek: niemożliwa jest edycja informacji związanych z wypożyczeniami
(dostępnośd; daty wypożyczeo i zwrotów; statystyki wypożyczeo)
c. Opcje dotyczące dostępności i statystyk wypożyczeo są widoczne „tylko do odczytu”
d. Program potrafi automatycznie wyszukad w Internecie recenzje wybranego filmu.
Baza klientów
a. Program może przeglądad bazę klientów, lecz nie może jej edytowad.
b. Program wyświetla informacje dotyczące gustu klienta (statystyki jego wypożyczeo).

Wymagania
W skład projektu wchodzą:
1. Spis głównych funkcji programu wraz z krótkim wyjaśnieniem celowości ich
zaimplementowania.
2. Projekty okien programu uzupełniony o:
a. wskazanie funkcji wymienionych w punkcie 1;
b. opis słowny tych eleatów interfejsu, których budowa lub działanie nie są oczywiste
Metoda wykonania:



Program MS Visio (2007)
Wynik projektu powinien zostad zapisany w postaci pojedynczego pliki PDF, jednak należy
dołączyd pliki programu Visio

