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TECHNINĖ UŽDUOTIS
Paslaugų, turinčių ilgą darbo laiką paieškos sistemą Dirba24 sudarys trys atskiros dalys:
•
•
•

Programų kūrimo sąsaja (API) – čia bus aprašoma visa logika susijusi su informacijos
filtravimu, saugojimu bei kitokiu apdorojimu.
Vartotojo sąsaja – tai „AngularJS“ karkaso pagrindu sukurta sąsaja, atvaizduojanti bei
manipuliuojanti iš serverio gautais duomenimis.
Administratoriui skirta sąsaja – tai taip pat „AngularJS“ karkaso pagrindu sukurta sąsaja,
skirta pridėti naujas vietas, sinchronizuoti joms priskirtus duomenis iš trečiųjų šalių.

Pati sistema yra skirta rasti įvairias paslaugas, kurios dirba konkrečiai tuo metu, kuriuo yra
atliekama paieška. Joje bus talpinamos vietos, kurios dirba bent iki antros valandos nakties. Tai gali
būti vaistinės, parduotuvės, maitinimo įstaigos, naktiniai klubai ir t.t. Iš pradžių vartotojas turės
pasirinkti kategoriją, to ko jam tuo metu reikia, o tada, nustačius jo buvimo vietą, bus pateikiami
arčiausiai esantys pasiūlymai.
Sistema naudosis trijų tipų vartotojai – neprisijungę, prisijungę bei administratorius.
Neprisijungęs vartotojas galės tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu nurodyti savo buvimo vietą,
filtruoti vietas pagal jų kategoriją, matyti išplėstą informaciją susijusią su tomis vietomis. Be viso to,
prisijungęs vartotojas taip pat galės palikti vertinimus, vietas išsisaugoti, ne tik tam, kad vėliau jas
būtų lengva rasti, bet taip pat kad būtų informuojamas apie baruose ar kitose vietose vykstančius
renginius.
Administratorius galės matyti bendrą visų vietų sąrašą, pridėti naujas vietas į sistemą, jas
redaguoti bei šalinti. Autentifikacijai bus naudojamas OAuth 2.0 standartas.
NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI
•
•
•
•
•
•

Sistemoje, kur tik įmanoma, turi būti naudojamas podėlis.
Turi būti naudojamas „Symfony3“ PHP karkasas.
Vartotojo sąsaja turi naudoti „AngularJS“ karkasą.
Turi būti naudojama serverio-kliento architektūra, kurioje bendravimas tarp kliento bei
serverio vyks aplikacijų programavimo sąsajos (API) pagalba.
Bet kurios užklausos atsako laikas neturi viršyti 1s.
Sistema turi būti pritaikyta mobiliems įrenginiams.

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI
•
•
•
•
•
•
•
•

Galimybė vartotojams autentifikuotis sistemoje (prisijungimas, registracija)
Vartotojas turi galėti nustatyti savo buvimo vietą tiek automatiškai, tiek pats įvesdamas
adresą, kai jam yra pateikiami pasiūlymai
Turi būti galimybė vietas filtruoti pagal kategorijas
Galimybė pamatyti maršrutą nuo savo dabartinės buvimo vietos iki pasirinktos vietos
Vietų vertinimas
Vartotojas turi galėti išsaugoti pasirinktą vietą, bei vėliau jas peržiūrėti
Administratorius turi galėti peržiūrėti visas sistemoje esančias vietas, jas redaguoti, šalinti
Turi būti užtikrinta galimybė peržiūrėti tą dieną vietoje vykstančius renginius
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SANTRAUKA
Darbo santrauka lietuvių kalba (1 lapas). Į santrauką įeina abstraktus viso darbo
apibendrinimas, pradedant įvadu ir baigiant išvadomis.
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SUMMARY
Darbo santrauka užsienio kalba (1 lapas). Į santrauką įeina abstraktus viso darbo
apibendrinimas, pradedant įvadu ir baigiant išvadomis.
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TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNAS
API – (angl. Application Program Interface) yra aibė paprogramių, protokolų ir įrankių
skirtų kurti programinei įrangai. API apibrėžia kaip programinės įrangos komponentai turėtų
sąveikauti, taip pat API naudojama kuriant grafinę vartotojo sąsają [1].
Podėlis – (angl. cache) yra vieta, kur saugoma neseniai naudota informacija tam, kad ją
būtų galima greitai pasiekti vėliau [2].
OAuth 2.0 – Tai yra atviras, žetonais pagrįstas autentifikacijos bei autorizacijos
standartas, naudojamas internete [3].
HTML – yra hiperteksto žymėjimo kalba (angl. HyperText Markup Language),
naudojama kurti elektroninius dokumentus, vadinamus puslapiais [4].
PHP – atvirojo kodo, serveryje veikianti, į HTML įterpiama scenarijų kalba, naudojama
kurti dinaminius WEB puslapius [5].
JavaScript – scenarijų kalba, kurią „Netscape“ sukūrė tam, kad internetinių svetainių
kūrėjai galėtų kurti interaktyvius puslapius [6].
CSS – (angl. Cascading Style Sheet) yra HTML papildymas, skirtas nurodyti stilius
(spalvą, šriftą, dydį ir pan.) tam tikriems hiperteksto dokumento elementams [7]
Prisitaikantis dizainas – (angl. responsive design) yra būdas kurti internetinius
puslapius, panaudojant prisitaikančius elementus, paveikslėlius bei CSS užklausas [8].
HTTP – (angl. HyperText Transfer Protocol) yra aibė standartų kurie leidžia WWW
vartotojams keistis informacija tarp internetinių puslapių [9].
BDD – (angl. Behavior-driven development) yra programinės įrangos kūrimo metodika
kurioje programa yra detalizuojama ir projektuojama aprašant kaip jos elgsena turės atrodyti
išoriniam stebėtojui [10].
DOM – (angl. Document Object Model) aprašo loginę dokumentų struktūrą ir tai, kaip
dokumentas gali būti pasiekiamas bei keičiamas [11].
Vieta – tai yra įmonė ar asmuo, teikiantis tam tikrą paslaugą.
IDE – (angl. Integrated Development Environment) yra aibė įrankų, skirtų palengvinti
programinės įrangos kūrimo procesą.
UML – (angl. Unified Modeling Language) yra standartizuota modeliavimo kalba,
kūrėjams leidžianti detalizuoti, vizualizuoti, sudaryti ir dokumentuoti programinės sistemos
artefaktus [12].
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ĮVADAS
Darbą rašė Kauno technologijos universiteto ketvirto kurso studentas Lukas Klizas,
studijuojantis „Programų sistemos“ studijų programą Informatikos fakultete.
Darbo problematika ir aktualumas
Šviesiuoju paros metu nėra sudėtinga rasti mums reikiamas paslaugas. Gyvenant mieste,
būtiniausios paslaugos dažniausiai mūsų laukia jau už kampo, nesvarbu, tai maisto, medikamentų ar
pramogų poreikis. Tačiau ši situacija pasikeičia naktį, kai daugelis parduotuvių, vaistinių ir kitų
viešai paslaugas teikiančių įmonių dėl nedidelio poreikio tiesiog nedirba. Tarkim, staiga prireikus
kokių nors vaistų naktį, bei nežinant kur yra artimiausia budinti vaistinė, tokią informaciją greitai
rasti gali būti keblu. Netgi radus informaciją apie tokią vaistinę, ji gali būti pasenus ir neaktuali.
Darbo tikslai ir uždaviniai
Šio darbo tikslas yra sukurti sistemą, kurioje būtų stengiamasi išspręsti darbo
problematikoje nurodytus sunkumus, su kuriais žmonės gali susidurti ieškodami paslaugas teikiančių
vietų, ypatingai tamsiuoju paros metu. Sistema turi būti paprasta vartotojui bei suprojektuota taip,
kad būtų minimizuotas žingsnių kiekis, reikalingas gauti rezultatui, nes laikas, per kurį vartotojas
galės rasti reikiamą informaciją gali daryti didelę įtaką problemos sprendimo kokybei. Problemos
sprendimą galima išskaidyti į keletą uždavinių:
• Sukurti programinę įrangą, skirtą duomenų saugojimui bei apdorojimui;
• Įgyvendinti duomenų apie vietose vykstančius renginius sinchronizavimą iš
„Facebook“ platformos;
• Suprojektuoti bei sukurti patogią vartotojo sąsają;
• Paruošti įrankius kokybiškam sistemos administravimui.
Darbo struktūra
Šis darbas yra sudarytas iš penkių skyrių:
1. Analizė. Šiame skyriuje apibrėžiama sistema, aprašomas darbo tikslas, vykdoma
konkurentų analizė.
2. Projektas. Aprašomi sistemai keliami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai,
pateikiami vartotojo sąsajos prototipai, techninė specifikacija. Aprašoma kaip ir
kokiais įrankiais buvo vykdytas sistemos projektavimas. Šiame skyriuje taip pat
vaizduojami statinis bei dinaminis sistemos vaizdai, sistemoje esantys komponentai.
3. Testavimas. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip buvo vykdomas
sukurtos programinės įrangos testavimas, kokios jos dalys buvo ištestuotos ir kokie
testavimo įrankiai buvo naudojami.
4. Dokumentacija. Šiame skyriuje pateikiama išsami sistemos dokumentacija skirta
vartotojui ir administratoriui. Taip pat šiame skyriuje yra aprašytas sistemos
diegimas.
5. Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Apibendrinami darbo metu pasiekti
rezultatai ir pateikiamos išvados.
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1. ANALIZĖ
1.1. Techninis pasiūlymas
1.1.1. Sistemos apibrėžimas
Dirba24 – tai sistema, kuri leis žmonėms greitai bei patogiai rasti esamu laiku dirbančius
paslaugų teikėjus.
1.1.2. Bendras veiklos tikslas
Dirba24 paieškos sistema yra kuriama dėl asmeninio tokio tipo produkto trūkumo. Tačiau
vykdant apklausą dėl tokios sistemos poreikio kitiems žmonėms, taip pat buvo sulaukta teigiamų
rezultatų, rodančių tokios sistemos poreikį ir kitiems žmonėms.
Priešingai nei daugelis projektų, ši sistema išskirtinai nesitaiko į pelno siekimą, ir jos
teikiamų paslaugų ateityje apmokestinti neplanuojama.
1.1.3. Sistemos pagrįstumas
Daug žmonių įvairiomis paslaugomis tenka pasinaudoti ne tik dieną, tačiau ir naktį, kai šių
paslaugų pasiūla yra daug mažesnė. Norimų paslaugų teikėjus naktį rasti nėra paprasta, netgi turint
šiuolaikiškas priemones, tokias kaip mobilusis telefonas ar kompiuteris su interneto prieiga. Šiuo
metu egzistuojančios sistemos pateikdamos informaciją apie paslaugas neatsižvelgia, arba neturi
duomenų apie jų darbo laiką, taip pat neturi galimybės rodyti tik tas vietas, kurios dirba esamuoju
laiku.
1.1.4. Konkurencija rinkoje
Panašių sistemų, ar didesnių sistemų atskirų dalių, sukurtų tiek Lietuvos, tiek kitų šalių
rinkoms (ar net veikiančių globaliai) internete galima rasti nemažai. Tačiau tokių, kurios būtų visą
savo dėmesį sutelkę ties ilgai dirbančių paslaugų paieška rasti nepavyko. Toliau trumpai aptarsime
populiariausias alternatyvias sistemas, kurias žmonės naudoja iš dalies spręsdami darbo
problematikos ir aktualumo dalyje nurodytas problemas.
„Google Maps“1 sistema gali parodyti netoli nurodytos vietos esančias paslaugas
teikiančias vietas (restoranus, parduotuves, degalines ir t.t.). Informaciją į šią sistemą gali pateikti
visi vartotojai, kurie dažniausiai yra pateikiamų vietų savininkai. Šią informaciją sudaro darbo laikas,
kontaktiniai duomenys, pavadinimas, įmonės veikla ir kiti su įmone susiję rekvizitai. Tačiau
administruoti bei užtikrinti duomenų patikimumą tokiame dideliame geografiniame kontekste yra
nelengva užduotis. Informacija ten gali būti klaidinanti, nes įmonei persikėlus į naujas patalpas,
pakeitus darbo laiką, ar apskritai nutraukus veiklą, informacija ne visada yra atnaujinama, ir kartais
tai padaryti yra tiesiog neįmanoma. Taip pat, „Google Maps“ rodo šalia esančias vietas
nepriklausomai nuo jų darbo laiko, todėl greitai ir patikimai rasti paslaugas, ypatingai naktį, gali būti
sudėtinga, arba apskritai neįmanoma.
Kita apžvelgiama sistema yra „Foursquare“2. Kai ši sistema buvo pristatyta, pagrindinė jos
funkcija buvo savo buvimo vietos pažymėjimas, bei pasidalijimas su draugais. Tačiau praėjus
penkiems metams šis funkcionalumas buvo perkeltas į atskirą mobilią aplikaciją. Dabar
„Foursquare“ yra skirta rasti naujas vietas, taip pat ypatingas dėmesys yra skiriamas vietų vertinimui.
Šioje sistemoje yra geriau įgyvendintas bendruomenės prisidėjimas prie platformos, nes sistemos
vartotojai gali ne tik pridėti naujas vietas, tačiau ir papildyti ar paneigti informaciją, susijusią su
vieta. Ši sistema iš esmės apsiriboja maitinimo įstaigų (kavinių, restoranų) ir parduotuvių paieška.
Čia nėra kaupiama informacija apie kitas paslaugas, tokias kaip vaistinės, avarinės tarnybos.
1
2

„Google Maps“ nuoroda: https://www.google.lt/maps
„Foursquare“ nuoroda: https://foursquare.com
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Žemiau pateiktoje 1 lentelėje palyginsime šias sistemas kartu su kuriama sistema Dirba24
kriterijais, kurie yra laikomi kuriamos sistemos stiprybėmis prieš konkurentus.
1 lentelė. Panašių sistemų palyginimo lentelė
Lyginimo kriterijai
API
Tik tuo metu dirbančių vietų vaizdavimas
Vietose vykstantys renginiai
Pritaikymas mobiliems įrenginiams
Vietų vertinimas
Informacijos patikimumas

Google Maps
Realizuota
Nerealizuota
Nerealizuota
Labai gerai realizuota
Realizuota
Vidutinis

Foursquare
Realizuota
Iš dalies realizuota
Nerealizuota
Labai gerai realizuota
Labai gerai realizuota
Didelis

Dirba24
Realizuota
Realizuota
Realizuota
Realizuota
Realizuota
Didelis

1.1.5. Prototipai ir pagalbinė informacija
Kuriant šį darbą nebuvo vadovaujamasi jokiais prototipais. Tai, kaip sistema atrodys bei
veiks buvo pasirinkta ne atsitiktinai, o atsižvelgiant į kuo patogesnį sprendžiamos problemos
sprendimo įgyvendinimą, bei pirminių sistemos versijų apžvalgos rezultatus, kurie leido kuriamą
produktą dar geriau pritaikyti vartotojų poreikiams.
1.1.6. Sistemos apimtis ir ištekliai, reikalingi sistemai sukurti
Sistemai projektuoti, kurti, bei tobulinti buvo skirtas vienas akademinis semestras (apie trys
mėnesiai). Tai yra nedidelis laiko tarpas, kai sistema yra ruošiama viešam jos naudojimui, nes reikia
pasirūpinti ne tik sistemos funkcionalumu, tačiau ir vizualiniu pateikimu bei saugumu. Sistemą kūrė
vienas žmogus.
1.2. Galimybių analizė
1.2.1. Techninės galimybės
Sistemai kurti buvo panaudotos pakankamai naujos, tačiau gerą reputaciją jau turinčios
technologijos, tokios kaip „AngularJS“ ir „Symfony3“ karkasai, „Google Maps“. Šios technologijos
ne tik padėjo daug greičiau įgyvendinti norimą funkcionalumą, tačiau ir padėjo užtikrinti kodo
kokybę. Pagrindinė problema, su kuria buvo susidurta kuriant šį produktą tai naujų vietų pridėjimas į
sistemą. Šiuo metu tai atlieka administratorius, kuris įvertina informaciją rastą internete, ar netgi
fiziškai nuvykęs į vietą gali užtikrinti didelį patikimumą. Leidus vartotojams dėti šią informaciją,
galimi informacijos neatitikimai, todėl kol kas ši problema išliks viena aktualiausių.
1.2.2. Vartotojų pasiruošimo analizė
Vos pradėjus projektuoti sistemą, vienas didžiausių prioritetų buvo užtikrinti kuo geresnę
vartotojo patirtį. Tai yra, sistema buvo kuriama taip, kad ieškoma informacija būtų pateikiama kiek
įmanoma paprasčiau, ir vykdant minimalų kiekį pašalinių veiksmų. Todėl galima teigti, jog šiam
produktui nėra jokių apribojimu susijusių su naudotojo amžiumi ar išsilavinimu.
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2. PROJEKTAS
2.1. Reikalavimų specifikacija
2.1.1. Komercinė specifikacija
Dirba24 sistema yra užsakyta agentūros „KEMDU“ (UAB Uno Perfecto). Projekto
vykdytojas – IFF-2 grupės studentas Lukas Klizas. Produktas yra viešai prieinamas, todėl juo
naudotis galės naudotis visi žmonės, tačiau sistema iš pradžių palaikys tik du didžiausius Lietuvos
miestus – Vilnių ir Kauną, todėl tikslinė auditorija bus šių miestų gyventojai bei svečiai. Sistemai
kurti buvo skiriami trys mėnesiai.
2.1.2. Sistemos funkcijos
Kuriant sistemą buvo atsižvelgta į šiuos funkcinius reikalavimus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Galimybė vartotojams autentifikuotis sistemoje (prisijungimas, registracija)
Vartotojas turi galėti nustatyti savo buvimo vietą tiek automatiškai, tiek pats įvesdamas
adresą, kai jam yra pateikiami pasiūlymai
Turi būti galimybė vietas filtruoti pagal kategorijas
Galimybė pamatyti maršrutą nuo savo dabartinės buvimo vietos iki pasirinktos vietos
Vietų vertinimas
Vartotojas turi galėti išsaugoti pasirinktą vietą, bei vėliau jas peržiūrėti
Administratorius turi galėti peržiūrėti visas sistemoje esančias vietas, jas redaguoti, šalinti
Turi būti užtikrinta galimybė peržiūrėti tą dieną vietoje vykstančius renginius

Sistemos panaudos atvejai, jų tarpusavio ryšiai ir sistemos vartotojų hierarchija pavaizduota 1 pav.
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1 pav. Sistemos panaudos atvejų diagrama

Toliau pateikiami diagramoje pavaizduotų panaudos atvejų išsamūs aprašymai.
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2 lentelė. PA „Nustatyti savo buvimo vietą“ specifikacija
PA „Nustatyti savo buvimo vietą“
Tikslas. Pateikti sistemai informaciją apie dabartinę naudotojo buvimo vietą
Aprašymas. Vykdant šį PA naudotojas gali nustatyti automatiškai arba rankiniu būdu pateikti sistemai
informaciją apie dabartinę savo buvimo vietą.
Prieš sąlyga
Aktorius
Vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori sistemai pateikti informaciją apie
savo buvimo vietą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas šoninėje juostoje mato
galimus buvimo vietos nustatymo būdus –
„Įvesti adresą“ bei „Nustatyti automatiškai“
bei pasirenka vieną iš jų.
2.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Nustatyta vartotojo buvimo vieta
3 lentelė. PA „Vietų filtravimas pagal kategoriją“ specifikacija
PA „Vietų filtravimas pagal kategoriją“
Tikslas. Parodyti tik tas vietas, kurios priklauso tam tikrai kategorijai
Aprašymas. Vartotojas pasirenka vieną iš siūlomų kategorijų ir taip gali pamatyti tik jį dominančiai
kategorijai priklausančias vietas
Prieš sąlyga
Aktorius
Vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori išfiltruoti vietas pagal tam tikrą
kategoriją
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas šoninėje juostoje pasirenka
Žemėlapyje atvaizduojamos tik tos vietos, kurios
vieną iš kategorijų
priskirtos kategorijai, kurią pasirinko vartotojas
2.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Rodomos vietos priklausančios vartotojo pasirinktai
kategorijai
4 lentelė. PA „Išsaugoti vietą“ specifikacija
PA „Išsaugoti vietą“
Tikslas. Pridėti vietą prie “Mano vietos” sąrašo.
Aprašymas. Įvykdęs šį PA, vartotojas išsaugos vietą „Mano vietos“ sąraše, taip galėdamas greitai gauti
informaciją apie dažniausiai lankomas vietas ar paslaugas, bei matyti informaciją apie vietoje (jei tai baras ar
naktinis klubas) esančius renginius.
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Registruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Vartotojas nori išsisaugoti vietą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas, pasirinka žemėlapyje norimą Parodoma informacija, susijusi su ta vieta
vietą
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2.
Pasirodžiusiame lange vartotojas
paspaudžia “Išsaugoti”
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga

Sistema susieja vietą su vartotoju ir pažymi ją kaip
išsaugotą
Vieta pridedama prie “Mano vietos” sąrašo.

5 lentelė. PA „Vertinti vietą“ specifikacija
PA „Vertinti vietą“
Tikslas. Išreikšti savo teigiamą ar neigiamą vertinimą vietos atžvilgiu
Aprašymas. Vartotojas gali pasirinkti vieną iš trijų vertinimų – „puikiai“, „vidutiniškai“ ir „prastai“.
Galutinis vertinimas yra skaičiuojamas keliems iš dešimties žmonių vidutiniškai ta vieta patiko.
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Registruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Vartotojas nori įvertinti vietą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas, pasirinka žemėlapyje norimą Parodoma informacija, susijusi su ta vieta
vietą
2.
Vartotojas paspaudžia vieną iš mygtukų Sistema išsaugo vartotojo grįžtamąjį ryšį.
„Puikiai“, „Vidutiniškai“ arba „Prastai“
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vietos reitingas yra atnaujinamas atsižvelgiant į
naują vartotojo vertinimą.
6 lentelė. PA „Informacijos apie vietą peržiūra“ specifikacija
PA „Informacijos apie vietą peržiūra“
Tikslas. Gauti papildomą informaciją apie konkrečią vietą
Aprašymas. Šoninėje juostoje yra atvaizduojama informacija apie vietą: pavadinimas, darbo laikas,
aprašymas, internetinė svetainė, telefono numeris, apytikslis laikas pėsčiomis ir automobiliu, kurio reikės
nusigauti iki tos vietos.
Prieš sąlyga
Aktorius
Neregistruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Vartotojas nori pamatyti papildomą informaciją apie
vietą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas paspaudžia ant vienos iš
Sistema gauna bei šoninėje juostoje atvaizduoja
vietų žymeklių esančių žemėlapyje
informaciją apie pasirinktą vietą
2.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vartotojas mato informaciją apie pasirinktą vietą
7 lentelė. PA „Maršruto vaizdavimas iki pasirinktos vietos“ specifikacija
PA „Maršruto vaizdavimas iki pasirinktos vietos“
Tikslas. Leisti pamatyti optimalų maršrutą, kuriuo galima nusigauti iki vietos
Aprašymas. Vykdant šį PA vartotojas gali sužinoti optimalų maršrutą, kuriuo galėtų nusigauti iki pasiriktos
vietos.
Prieš sąlyga
Vartotojas nurodęs savo esamą buvimo vietą
Aktorius
Neregistruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Vartotojas nori pamatyti maršrutą iki pasirinktos
vietos
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Susiję panaudojimo
atvejai

Išplečia PA
Apima PA
Specializuoja PA

Pagrindinis įvykių srautas
1.
Vartotojas pasirinka dominančią vietą
2.
Priklausomai nuo to, kokia transporto
priemone norima pamatyti maršrutą, vartotojas
paspaudžia šalia automobilio ar pėsčiojo
simbolio esančio rodyklės simboliu pažymėto
mygtuko.
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga

„Informacijos apie vietą peržiūra“

Sistemos reakcija ir sprendimai
Parodoma informacija apie tą vietą
Sistema randa maršrutą nuo vartotojo buvimo vietos
iki pasirinktos vietos ir atvaizduoja jį žemėlapyje

Vartotojas žemėlapyje mato maršrutą iki pasirinktos
vietos

8 lentelė. PA „Administratoriaus prisijungimas“ specifikacija
PA „Administratoriaus prisijungimas“
Tikslas. Administratoriui prisijungti prie sistemos bei peržiūrėti vietų sąrašą
Aprašymas. Vykdant šį PA, administratorius prisijungia ir mato detalizuotą vietų sąrašą.
Prieš sąlyga
Aktorius
Administratorius
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori prisijungti ir pamatyti vietų sąrašą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Naudotojas atidaro administratoriaus
Sistema patikrina įvestus duomenis. Jei jie teisingi,
sistemos prisijungimo langą bei įveda savo
vartotojas nukreipiamas į vietų sąrašo langą.
vartotojo vardą bei slaptažodį
Priešingu atveju rodomas klaidos pranešimas dėl
neteisingų prisijungimo duomenų.
2.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Naudotojas yra prisijungęs ir mato visų vietų
detalizuotą sąrašą
9 lentelė. PA „Pridėti naują vietą“ specifikacija
PA „Pridėti naują vietą“
Tikslas. Sukurti sistemoje naują vietą
Aprašymas. Vykdant šį PA, administratorius gali sistemoje sukurti naują vietą
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Administratorius
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori pridėti naują vietą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Administratoriaus prisijungimas
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Administratorius viršutinėje puslapio
Atidaroma naujos vietos kūrimo forma
dalyje pasirenka „Pridėti naują“
2.
Administratorius užpildo formą
Sistema duomenų bazėje sukuria įrašą apie naują
vietą
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Sukurta nauja vieta
10 lentelė. PA „Vietos redagavimas“ specifikacija
PA „Vietos redagavimas“
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Tikslas. Atnaujinti informaciją susijusią su sistemoje esančia vieta
Aprašymas. Vykdant šį PA, administratorius gali atnaujinti sistemoje esančią vietą.
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Administratorius
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori atnaujinti informaciją apie vietą.
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Administratoriaus prisijungimas
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Administratorius vietų sąraše, šalia
Atidaroma vietos redagavimo forma.
vietos pasirenka „Redaguoti“
2.
Administratorius atnaujina informaciją
Sistemoje pakeičiama vietos informacija
susijusią su ta vieta.
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vieta yra atnaujinta
11 lentelė. PA „Vietos šalinimas“ specifikacija
PA „Vietos šalinimas“
Tikslas. Pašalinti vietą iš sistemos
Aprašymas. Vykdant šį PA, administratorius gali iš sistemos pašalinti vietą
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Administratorius
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori pašalinti iš sistemos vietą
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Administratoriaus prisijungimas
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Administratorius vietų sąraše, šalia
Atidaromas pranešimas, kuriame prašoma patvirtinti
vietos pasirenka „Pašalinti“
norą pašalinti iš sistemos vietą
2.
Vartotojui pasirenka “Pašalinti”
Vieta pašalinama iš sistemos
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vieta pašalinta iš sistemos
12 lentelė. PA „Prisijungti“ specifikacija
PA „Prisijungti“
Tikslas. Vartotojui leisti prisijungti prie sistemos
Aprašymas. Vykdant šį PA vartotojas yra prijungiamas prie sistemos
Prieš sąlyga
Vartotojas neprisijungęs
Aktorius
Registruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori prisijungti prie sistemos
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas viršutinėje puslapio dalyje
Atidaroma prisijungimo forma
paspaudžia mygtuką „Prisijungti“
2.
Vartotojas užpildo vartotojo vardo bei
Sistema patikrina pateiktą vartotojo vardo bei
slaptažodžio laukelius ir spaudžia „Prisijungti“ slaptažodžio kombinaciją. Jei ji teisinga – vartotojas
yra prijungiamas prie sistemos, priešingu atveju –
parodomas klaidos pranešimas
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vartotojas yra prisijungęs prie sistemos
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13 lentelė. PA „Registruotis“ specifikacija
PA „Registruotis“
Tikslas. Vartotojui leisti užsiregistruoti sistemoje
Aprašymas. Vykdant šį PA vartotojas yra užsiregistruojamas sistemoje
Prieš sąlyga
Vartotojas neprisijungęs
Aktorius
Neregistruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori užsiregistruoti sistemoje
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas viršutinėje puslapio dalyje
Atidaroma registracijos forma
paspaudžia mygtuką „Registruotis“
2.
Vartotojas įveda norimą vartotojo
Sistema patikrina užpildytus laukelius, ar jie atitinka
vardą, savo el. pašto adresą bei slaptažodžio
jiems keliamus reikalavimus. Jei ne – rodomas
laukelius ir spaudžia „Registruotis“
klaidos pranešimas. Jei laukeliai užpildyti teisingai –
vartotojas yra užregistruojamas sistemoje.
3.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vartotojas yra užregistruotas sistemoje
14 lentelė. PA „Atsijungti“ specifikacija
PA „Atsijungti“
Tikslas. Vartotojui leisti atsijungti nuo sistemos
Aprašymas. Vykdant šį PA vartotojas yra atjungiamas nuo sistemos
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Registruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori atsijungti nuo sistemos
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas viršutinėje puslapio dalyje
Vartotojas yra atjungiamas nuo sistemos
paspaudžia mygtuką „Atsijungti“
2.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vartotojas yra atsijungęs nuo sistemos
15 lentelė. PA „Išsaugotų vietų peržiūra“ specifikacija
PA „Išsaugotų vietų peržiūra“
Tikslas. Vartotojui leisti peržiūrėti išsaugotas vietas
Aprašymas. Vykdant šį PA vartotojas gali peržiūrėti būtent tas vietas, kurias yra pridėjęs prie „Mano vietos“
Prieš sąlyga
Vartotojas prisijungęs
Aktorius
Registruotas vartotojas
Sužadinimo sąlyga
Naudotojas nori peržiūrėti vietas, pridėtas prie
„Mano vietos“ sąrašo
Susiję panaudojimo
Išplečia PA
atvejai
Apima PA
Specializuoja PA
Pagrindinis įvykių srautas
Sistemos reakcija ir sprendimai
1.
Vartotojas viršutinėje puslapio dalyje
Šoninėje juostoje pasirodo sąrašas išsaugotų vietų
paspaudžia mygtuką „Mano vietos“
2.
Baigiamas PA
Po sąlyga
Vartotojas mato savo išsaugotų vietų sąrašą
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2.1.3. Apribojimai
Tam kad vartotojas galėtų naudotis visomis sistemos funkcijomis yra taikomi minimalūs
naršyklės, kuria yra naudojamas produktas reikalavimai. Populiariausių naršyklių minimalios
versijos:
• „Google Chrome“ – 29 versija
• „Mozilla Firefox“ – 38 versija
• „Safari“ – 9 versija
• „Internet Explorer“ – 11 versija
• „Android“ sisteminė naršyklė – nuo „Android“ 4.4 versijos
Serveris, kuriame produktas bus patalpintas turi turėti PHP 7 ar vėlesnės versijos palaikymą,
taip pat „MySQL“ arba „MariaDB“ duomenų bazės serverį. Palaikomi WEB serveriai – „Apache“ ir
„nginx“.
Taip pat buvo nustatytas laiko terminas, per kurį sistema turėjo įgyti numatytą
funkcionalumą. Jis buvo trys mėnesiai.
2.1.4. Duomenų ir rezultatų specifikacija
Duomenų saugomų sistemoje tipus, bei tarpusavio ryšius pavaizduojame duomenų bazės
schema (2 pav.)
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2 pav. Projekto duomenų bazės schema
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Žemiau pateikiame kiekvienos duomenų bazės lentelės atributų aprašymus.
16 lentelė. Lentelės „users“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
username
username_canonical

Tipas

Paskirtis

Pavyzdys
testUserName
testusername

enabled
salt

VARCHAR(255) Vartotojo vardas
VARCHAR(255) Vartotojo vardas
(mažosiomis raidėmis)
VARCHAR(255) El. pašto adresas
VARCHAR(255) El. pašto adresas
mažosiomis raidėmis
TINYINT(1)
Ar vartotojas aktyvuotas
VARCHAR(255) Slaptažodžio „druska“

password

VARCHAR(255) Užšifruotas slaptažodis

last_login

DATETIME

IwMWYssi0DpbTVhhd0iF
eVeuiKrlNbb4ghQZ5l0G
z3kCKQCCq5gN45hNstm
3SM659/H8kEh5ILNPm4je
LbLLKQ==
2016-04-30 15:30:12

email
email_canonical

locked
expired
expires_at
confirmation_token
password_requested_at
roles
credentials_expired
credentials_expire_at

Paskutinio prisijungimo
laikas ir data
TINYINT(1)
Ar vartotojo paskyra yra
užšaldyta
TINYINT(1)
Ar vartotojo paskyros
galiojimo laikas baigėsi
DATETIME
Data, kada paskyra nustos
galiojus
VARCHAR(255) Atsitiktinių simbolių eilutė
skirta paskyros aktyvacijai
DATETIME
Kada paprašyta priminti
slaptažodį
LONGTEXT
Vartotojo vaidmenys
TINYINT(1)
Ar slaptažodis negalioja
DATETIME
Kada baigia galioti
slaptažodis

Test@dirba24.lt
test@dirba24.lt
1
lxvzdw6vw74484
ssssaaas4ccgoccc00c

0
0
2016-04-30 15:30:12
kNAIosMlqoOndKeMbgGHDu
2016-04-30 15:30:12
a:1:{i:0;s:10:"ROLE_ADMIN";}
0
2016-04-30 15:30:12

17 lentelė. Lentelės „rating“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
rating

Tipas
SMALLINT(6)

Paskirtis
Skaitinė vertinimo išraiška

Pavyzdys
7

18 lentelė. Lentelės „place“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas

Tipas

Paskirtis

title
address
lat
lng
description

VARCHAR(255)
VARCHAR(255)
DOUBLE
DOUBLE
LONGTEXT

Vietos pavadinimas
Vietos adresas
Vietos geografinė platuma
Vietos geografinė ilguma
Aprašymas

fb_page
site_url

VARCHAR(255) Facebook puslapio ID
VARCHAR(255) Su vieta susijusios svetainės
adresas

Pavyzdys
Kaziuko picerija
Studentų g. 69
53.16286
24.15267
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
198273555289
http://dirba24.lt
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phone_no

VARCHAR(255) Telefono numeris

+37066365300

19 lentelė. Lentelės „city“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
title

Tipas

Paskirtis

VARCHAR(255) Miesto pavadinimas

Pavyzdys
Kaunas

20 lentelė. Lentelės „event“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
event_starts
event_ends
title

Tipas

Paskirtis

DATETIME
Renginio pradžios laikas
DATETIME
Renginio pabaigos laikas
VARCHAR(255) Renginio pavadinimas

event_id

VARCHAR(70)

Renginio ID facebook
platformoje

Pavyzdys
2016-05-14 22:00:00
2016-05-14 23:00:00
Atlikėjo Laimučio Purvinio
koncertas
552719273533783

21 lentelė. Lentelės „oauth2_access_tokens“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
client_id
user_id
token

INT(11)
OAuth 2.0 kliento ID
INT(11)
Vartotojo ID
VARCHAR(255) OAuth 2.0 žetonas

expires_at

INT(11)

scope

Tipas

Paskirtis

Žetono galiojimo pabaigos
data ir laikas
VARCHAR(255) Vartotojui leistina sritis

Pavyzdys
1
2
YzdmYWM1YzU5M2Qz
MjkzYTRiMTY4YWRhM
GIwMmY0ZmQ3ZmE5Mz
NhMDYyZDZiMzE4NjAyZ
jhiMTgyZDhjOGZjZQ
2016-05-14 22:00:00
NULL

22 lentelė. Lentelės „oauth2_auth_codes“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
client_id
user_id
token

INT(11)
OAuth 2.0 kliento ID
INT(11)
Vartotojo ID
VARCHAR(255) OAuth 2.0 žetonas

expires_at

INT(11)

scope
redirect_uri

Tipas

Paskirtis

Žetono galiojimo pabaigos
data ir laikas
VARCHAR(255) Vartotojui leistina sritis
LONGTEXT
Adresas, į kurį
peradresuojama po
autentifikacijos

Pavyzdys
1
2
YzdmYWM1YzU5M2Qz
MjkzYTRiMTY4YWRhM
GIwMmY0ZmQ3ZmE5Mz
NhMDYyZDZiMzE4NjAyZ
jhiMTgyZDhjOGZjZQ
2016-05-14 22:00:00
NULL
http://dirba24.lt/authenticated/

23 lentelė. Lentelės „oauth2_clients“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas

Tipas

Paskirtis

Pavyzdys

26

random_id

VARCHAR(255) Atsitiktinis kliento ID

redirect_uris

LONGTEXT

3bcbxd9e24g0gk4sw
g0kwgcwg4o8k8g4g8
88kwc44gcc0gwwk4
a:0:{}

LONGTEXT

YzdmYWM1YzU5M2Qz
MjkzYTRiMTY4YWRhM
GIwMmY0ZmQ3ZmE5Mz
NhMDYyZDZiMzE4NjAyZ
jhiMTgyZDhjOGZjZQ
a:1:{i:0;s:8:"password";}

secret

allowed_grant_types

Leidžiami peradresavimo
adresai, užkoduoti.
VARCHAR(255) OAuth 2.0 kliento slaptas
raktas

Leidžiami autentifikacijos
tipai

24 lentelė. Lentelės „oauth2_refresh_tokens“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
client_id
user_id
token

expires_at
scope

Tipas

Paskirtis

INT(11)
OAuth 2.0 kliento ID
INT(11)
Vartotojo ID
VARCHAR(255) OAuth 2.0 atnaujinimo
žetonas

INT(11)

Žetono galiojimo pabaigos
data ir laikas
VARCHAR(255) Vartotojui leistina sritis

Pavyzdys
1
2
YzdmYWM1YzU5M2Qz
MjkzYTRiMTY4YWRhM
GIwMmY0ZmQ3ZmE5Mz
NhMDYyZDZiMzE4NjAyZ
jhiMTgyZDhjOGZjZQ
2016-05-14 22:00:00
NULL

25 lentelė. Lentelės „places_workingtimes“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
place_id
workingtime_id

Tipas
INT(11)
INT(11)

Paskirtis
Vietos ID
Darbo laiko ID

Pavyzdys
1
2

26 lentelė. Lentelės „saved_place“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
place_id
user_id

Tipas
INT(11)
INT(11)

Paskirtis
Vietos ID
Vartotojo ID

Pavyzdys
1
2

27 lentelė. Lentelės „working_time“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
day
start
end
is_working

Tipas
SMALLINT(6)
TIME
TIME
TINYINT(1)

Paskirtis
Savaitės diena (1-7)
Darbo pradžios laikas
Darbo pabaigos laikas
Ar vieta dirba tą dieną

Pavyzdys
1
11:00:00
22:00:00
1

28 lentelė. Lentelės „category“ atributų specifikacija
Atributo
pavadinimas
title

Tipas

Paskirtis

VARCHAR(255) Kategorijos pavadinimas

Pavyzdys
Maistas
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2.1.5. Vartotojo sąsajos specifikacija
Sistemos projektavimas prasidėjo nuo vartotojo sąsajos prototipų kūrimo. Projektuojant
vartotojo sąsają, buvo atsižvelgiama į tai, kad vartotojas norimą informaciją rastų kiek įmanoma
greičiau. Kitas aspektas, į kurį buvo atsižvelgta projektuojant vartotojo sąsają, buvo lengvas jos
pritaikymas mobiliems įrenginiams, taikant prisitaikančio (angl. responsive) dizaino principus. Taip
pat buvo stengtasi pasimokyti iš kitų panašių produktų geriausių savybių. Toliau pateiksime
vartotojo sąsajos prototipus.

3 pav. Pradinio lango prototipas
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4 pav. Buvimo vietos paieškos prototipas

5 pav. Maršruto peržiūros prototipas

29

6 pav. Išsaugotų vietų lango prototipas

7 pav. Prisijungimo lango prototipas

30

8 pav. Registracijos lango prototipas

9 pav. Administratoriaus vietų peržiūros lango prototipas
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10 pav. Naujos vietos kūrimo formos prototipas

2.1.6. Realizacijai keliami reikalavimai.
Kuriant Dirba24 buvo atsižvelgta į šiuos nefunkcinius reikalavimus:
•
•
•
•
•
•

Sistemoje, kur tik įmanoma, turi būti naudojamas podėlis.
Turi būti naudojamas „Symfony3“ PHP karkasas.
Vartotojo sąsaja turi naudoti „AngularJS“ karkasą.
Turi būti naudojama serverio-kliento architektūra, kurioje bendravimas tarp kliento bei
serverio vyks API pagalba.
Bet kurios užklausos atsako laikas neturi viršyti 1s.
Sistema turi būti pritaikyta mobiliems įrenginiams.

2.1.7. Techninė specifikacija.
Serveriui, kuriame bus talpinamas produktas yra keliami tokie reikalavimai:
•
•

PHP 7 ar naujesnė versija
„nginx“ 1.9 ar naujesnė versija
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•
•

„MySQL“ 5.6 arba „MariaDB“ 10 duomenų bazės serveris
Rekomenduojama OS: „Ubuntu“ 14.04 LTS

2.2. Projektavimo metodai
2.2.1. Projektavimo valdymas ir eiga
Sistema buvo projektuojama bei kuriama taikant krioklio programinės įrangos kūrimo modelį. Taip
visas kūrimo procesas buvo išskaidytas į mažesnes, lengviau kontroliuojamas ir apibrėžiamas dalis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Užduoties apibrėžimas
Panašių produktų apžvalga
Reikalavimų surinkimas
Reikalavimų analizė
Vartotojo sąsajos prototipų kūrimas
Sistemos projektavimas
Sistemos kūrimas
Testavimas
Klaidų šalinimas
Diegimas

2.2.2. Projektavimo technologija
Sistemos projektavimui buvo naudojami tiek CASE įrankiai, tiek vartotojo sąsajos prototipų
kūrimui skirti įrankiai. Sistemos statinis bei dinaminis vaizdai buvo kuriami naudojant „MagicDraw
18“ programinę įrangą. Vartotojo sąsajos prototipai – „Balsamiq Mockups 3“. Projektuojant buvo
laikomasi UML 2.5 standarto.
2.2.3. Programavimo kalbos, derinimo, automatizavimo priemonės, operacinė sistemos
Produkto loginė dalis buvo kuriama naudojant PHP programavimo kalbą, taip pat elementus
iš šiuo metu naujausios jos versijos – PHP 7. Vartotojo sąsaja buvo kuriama naudojant „Javascript“.
Programinis kodas buvo rašomas, formatuojamas bei derinamas naudojant „JetBrains
PHPStorm 2016.1“ integruotą kūrimo aplinką (IDE).
Kuriant programinę įrangą, kodas iš pradžių nebuvo diegiamas nutolusiame serveryje. Visų
pirma, jis buvo testuojamas programuotojo kompiuteryje veikiančio PHP integruoto serverio, bei
„MariaDB“ serverio pagalba. Kūrimo aplinkos programinės įrangos parametrai:
•
•
•
•

Operacinė sistema: „Mac OS X 10.11.4“
PHP 7.0.6 versija
„MariaDB“ 10.1.13 versija
„Git“ 2.6.4 kodo versijavimo sistema

Kodas buvo versijuojamas naudojant „Git“ kodo versijavimo sistemą. Diegimui buvo naudojamas
įrankis „deployer“, kurio pagalba kodas esantis „Git“ sistemoje buvo perkeliamas ir atnaujinamas
nutolusiame serveryje.
2.3. Sistemos projektas
2.3.1. Statinis sistemos vaizdas
Sistemos statinį vaizdą pateiksime klasių diagramos pavidalu (11 pav.).
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11 pav. Sistemos klasių diagrama

2.3.2. Dinaminis sistemos vaizdas
Kiekvienam 2.1.2 Sistemos funkcijos skyriuje pavaizduotą bei aprašytą sistemos
panaudojimo atvejį papildomai apibrėšime veiklos bei sekų diagramomis.
PA „Nustatyti savo buvimo vietą“
Šiame PA vartotojas gali nustatyti savo buvimo vietą vienu iš dviejų palaikomų būdų – rankiniu
būdu, kai vartotojas pats pradeda vesti savo buvimo vietos adresą, o sistema jam pateikia
pasiūlymus, arba automatiniu būdu, naudojant HTML5 buvimo vietos nustatymo API. Šio PA
veiklos diagrama yra pateikta 12 pav., o sekų – 13 pav.
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12 pav. PA „Nustatyti savo buvimo vietą“ veiklos diagrama
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13 pav. PA „Nustatyti savo buvimo vietą“ sekų diagrama

PA „Vietų filtravimas pagal kategoriją“
Įvykdęs šį PA, vartotojas gali išfiltruoti vietas pagal jį dominančią kategoriją. Panaudojimo atvejį
atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 14 pav., o sekų diagrama – 15 pav.
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14 pav. PA „Vietų filtravimas pagal kategoriją“ veiklos diagrama

15 pav. PA „Vietų filtravimas pagal kategoriją“ sekų diagrama

PA „Išsaugoti vietą“
Šis panaudojimo atvejis yra skirtas pridėti vietą prie „Mano vietos“ sąrašo. Panaudojimo atvejį
atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 16 pav., o sekų diagrama - 17 pav.
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16 pav. PA „Išsaugoti vietą“ veiklos diagrama

17 pav. PA „Išsaugoti vietą“ sekų diagrama

PA „Vertinti vietą“
Vykdydamas šį PA vartotojas gali sistemoje išsaugoti savo vietos įvertinimą. Tai jis gali padaryti
vienu iš trijų įvertinimų – „Puikiai“, „Vidutiniškai“ bei „Prastai“.
38

Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 18 pav., o sekų diagrama - 19 pav.

18 pav. PA „Vertinti vietą“ veiklos diagrama
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19 pav. PA „Vertinti vietą“ sekų diagrama

PA „Informacijos apie vietą peržiūra“
Vartotojui pasirinkus vieną iš vietų (paspaudus ant vietą vaizduojančio žymeklio) yra parodoma
informacija apie tą vietą.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 20 pav., o sekų diagrama – 21 pav.
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20 pav. PA „Informacijos apie vietą peržiūra“ veiklos diagrama

21 pav. PA „Informacijos apie vietą peržiūra“ sekų diagrama

PA „Maršruto vaizdavimas iki pasirinktos vietos“
Vartotojui nustačius savo buvimo vietą, bei pasirinkus dominančią vietą, jis gali peržiūrėti optimalų
maršrutą, kuriuo galėtų nusigauti iki tos vietos.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 22 pav., o sekų diagrama – 23 pav.

22 pav. PA „Maršruto vaizdavimas iki pasirinktos vietos“ veiklos diagrama
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23 pav. PA „Maršruto vaizdavimas iki pasirinktos vietos“ sekų diagrama

PA „Administratoriaus prisijungimas”
Įvykdęs šį PA, administratoriaus teises turintis vartotojas yra prijungiamas prie administratoriaus
sąsajos bei peradresuojamas į visų sistemoje esančių vietų sąrašą.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 24 pav., o sekų diagrama – 25 pav.

24 pav. PA „Administratoriaus prisijungimas“ veiklos diagrama
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25 pav. PA „Administratoriaus prisijungimas“ sekų diagrama

PA „Pridėti naują vietą“
Kai administratorius prisijungia prie sistemos, jis gali sistemoje sukurti naują vietą.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 26 pav., o sekų diagrama – 27 pav.

26 pav. PA „Pridėti naują vietą“ veiklos diagrama
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27 pav. PA „Pridėti naują vietą“ sekų diagrama

PA „Vietos redagavimas“
Administratoriaus sąsajoje esančiame vietų sąraše, šalia vietos paspaudus „redaguoti“ galima
atnaujinti duomenis susijusius su vieta.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 28 pav., o sekų diagrama – 29 pav.
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28 pav. PA „Vietos redagavimas“ veiklos diagrama

29 pav. PA „Vietos redagavimas“ sekų diagrama
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PA „Vietos šalinimas“
Administratoriaus sąsajoje esančiame vietų sąraše, šalia vietos paspaudus „pašalinti“ galima pašalinti
vietą iš sistemos.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 30 pav., o sekų diagrama – 31 pav.

30 pav. PA „Vietos šalinimas“ veiklos diagrama

31 pav. PA „Vietos šalinimas“ sekų diagrama

PA „Prisijungti“
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 32 pav., o sekų diagrama – 33 pav.
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32 pav. PA „Prisijungti“ veiklos diagrama

33 pav. PA „Prisijungti“ sekų diagrama

PA „Registruotis“
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 34 pav., o sekų diagrama – 35 pav.
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34 pav. PA „Registruotis“ veiklos diagrama

35 pav. PA „Registruotis“ sekų diagrama
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PA „Atsijungti“
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 36 pav., o sekų diagrama – 37 pav.

36 pav. PA „Atsijungti“ veiklos diagrama

37 pav. PA „Atsijungti“ sekų diagrama

PA „Išsaugotų vietų peržiūra“
Kai vartotojas yra prisijungęs, jis gali peržiūrėti išsaugotų vietų sąrašą.
Panaudojimo atvejį atitinkanti veiklos diagrama pavaizduota 38 pav., o sekų diagrama – 39 pav.
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38 pav. PA „Išsaugotų vietų peržiūra“ veiklos diagrama

39 pav. PA „Išsaugotų vietų peržiūra“ sekų diagrama

2.3.3. Komponentų struktūra
Projektuojant sistemą buvo nuspręsta, kad geriausias būdas ją realizuoti yra klientoserverio architektūros pagrindu. Viena iš priežasčių, kodėl buvo priimtas toks sprendimas yra
tolimesnis produkto plėtojimas siūlant papildomas kliento aplikacijas (pavyzdžiui – „Android“ ar
„iOS“ operacinėms sistemoms). Šios aplikacijos galėtų komunikuoti su egzistuojančiu API, todėl jų
realizacija itin supaprastėtų.
Šiuo metu sistemą sudaro trys pagrindinės dalys – API arba loginė sistemos dalis,
kurioje vyksta duomenų apdorojimas bei saugojimas. Antroji dalis – kliento aplikacija, kuri vykdo
užklausas į API ir atvaizduoja duomenis vartotojui patogiu būdu, tarkime, žemėlapiu. Trečioji dalis –
tai administratoriaus sąsaja, kuri taip pat naudoja duomenis pateiktus loginės sistemos dalies, tačiau
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yra naudojama tik sistemos administravimui bei sistemoje saugomų duomenų pildymui. Detali
komponentų diagrama, su kiekvieną komponentą realizuojančiais artefaktais yra pavaizduota 40 pav.

40 pav. Komponentų diagrama

51

2.3.4. Duomenų kontrolė
Visi duomenys, kurie yra pateikiami sistemai yra kontroliuojami tiek kliento pusėje
naudojant JavaScript ar HTML formose taikytinas technikas, tiek loginėje dalyje, naudojant
„Symfony3“ karkaso teikiamus duomenų kontroliavimo įrankius.
Didžiausias dėmesys yra skiriamas vartotojo, ne administratoriaus pateikiamų duomenų
kontrolei, darant prielaidą, kad administratorius neturės ketinimų pakenkti sistemos veikimui.
Žemiau pateikiame vartotojams pasiekiamų formų duomenų kontrolės specifikacijas.
29 lentelė. Registracijos formos laukelių duomenų kontrolės specifikacija

Laukelis
El. pašto adresas
Vartotojo vardas
Slaptažodis

Reikalavimai duomenims
Turi atitikti RFC 53223 3.2.3 ir 3.4.1 skyriuose
aprašytus reikalavimus. Negali būti tuščias.
Negali būti tuščias. Gali būti sudaromas iš
lotyniškų simbolių, skaičių.
Turi būti bent dviejų simbolių ilgio.

Taip pat yra tikrinami API perduodami parametrai. Yra tikrinama, kad nurodytas vietos, miesto ar
kategorijos ID būtų sveikasis skaičius, kad jie nebūtų tušti.

3

RFC 5322 nuoroda: https://tools.ietf.org/html/rfc5322
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3. TESTAVIMAS
3.1. Testavimo aplinka:
•
•
•
•

Operacinė sistema: Mac OS X 10.11.4
PHP 7.0.6
CPU: Intel Core i5, 2.7Ghz
RAM: 8GB

Aprašoma su sukurtos įrangos testavimu susijusi informacija (8 – 12 lapai). Skyriaus
struktūra ir pavadinimas priklauso nuo baigiamojo darbo specializacijos ir pačios temos specifikos.
Nurodomas įrangos testavimo planas, testavimo duomenų rinkiniai ir gauti rezultatai.
Nurodoma sistemos specifikacija ir sąlygos, prie kurių buvo atliekamas testavimas.
3.2. Testavimo planas
Sistemos testavimas yra sudarytas iš dviejų dalių – API testavimo priėmimo (angl.
acceptance) testais, kuriais patikrinama, ar API grąžinami duomenys yra tokie, kokių tikimasi, bei
vartotojo sąsajos testavimo. Šis testavimo planas pavaizduotas 41 pav.

41 pav. Testavimo eiliškumas

Testavimo planas – tai jūsų pasirinkta testų atlikimo tvarka. Galimas testavimo planas:
komponentų testavimas, po kurio seka integracinis testavimas, o vėliau būna sąsajos testavimas.
Testavimo planą patogu pateikti paprasčiausia schema.
3.3. API testavimas
Sistemos API buvo testuojama naudojant PHP automatinio testavimo įrankį „Codeception“.
Tam buvo rašomi priėmimo testai, kurių metu buvo siunčiamos užklausos į API bei tikrinami
gaunami rezultatai (atsakymo HTTP kodas, formatas, turinys). „Codeception“ įrankis yra skirtas
automatizuoti testavimą, rašant BDD testus. Buvo ištestuota didžioji dalis API galinių taškų. Testų
vektoriai, rezultatai bei išvados pateikiami 30 lentelėje.
30 lentelė. API testavimo rezultatai

/v1/geocoding/coords

Užklausos
tipas
POST

/v1/categories

GET

/v1/cities

GET

/v1/geocoding/address

POST

API adresas

Paskirtis
Adresą
paversti į
koordinačių
porą
Gauti vietų
kategorijų
sąrašą
Gauti miestų
sąrašą
Koordinačių

Siunčiami
duomenys
Vietos
adresas

Laukiamas
rezultatas
Vietos
koordinatės

Veikia
teisingai

-

Kategorijų
sąrašas

Veikia
teisingai

-

Miestų sąrašas

Vietos

Vietos adresas

Veikia
teisingai
Veikia

Išvada
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porą paversti
vietos adresu
Gauti OAuth
2.0 žetoną

geografinės
koordinatės
Vartotojo
vardas,
slaptažodis,
kliento ID bei
kliento
slaptas raktas
Vartotojo
vardas,
slaptažodis,
kliento ID bei
kliento
slaptas raktas
Vietos ID

/oauth/v2/token

POST

/oauth/v2/token

POST

/v1/places/{vietosId}

GET

/v1/cities/{miestoId}
/categories/{kategorijosId}

GET

/v1/cities/{miestoId}

GET

Gauti
vietas Miesto ID
pagal miestą

/v1/places/{vietosId}/ratings

GET

Įvertinti vietą Vietos
ID,
neprisijungus
vertinimas

/v1/user/places

GET

Gauti vartotojo Vartotojo
išsaugotas
OAuth
2.0
vietas
žetonas

Pabandyti
prisijungti
naudojant
netinkamus
prisijungimo
duomenis
Gauti
duomenis apie
vieną vietą
Gauti
vietas Miesto
ID,
pagal miestą ir kategorijos
kategoriją
ID

teisingai
OAuth 2.0
žetonas

Veikia
teisingai

Gauta klaida bei
400 kodu
žymima HTTP
klaida.

Veikia
teisingai

Gauta
informacija apie
vietą
Gautos
vietos,
priklausančios
tik tam miestui ir
kategorijai
Gautos
vietos,
priskirtos
tik
nurodytam
miestui
Klaidos
pranešimas, dėl
neautentifikuoto
vartotojo
Gautos vartotojo
išsaugotos vietos

Veikia
teisingai
Veikia
teisingai
Veikia
teisingai
Veikia
teisingai
Veikia
teisingai

Įvykdžius aprašytus testus, „Codeception“ parodo testavimo rezultatus:

42 pav. API testavimo rezultatai

Įvykdžius šiuos testavimo atvejus, buvo ištestuota didžioji dalis (11 iš 16) sistemoje naudojamų
galinių API taškų, kurie yra prieinami neprivilegijuotam vartotojui. Kitų taškų funkcionalumas buvo
patikrintas testuojant vartotojo sąsają. Plačiau apie tai rašoma 3.5 skyriuje.
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3.4. Testavimo kriterijai
Atliekant sistemos testavimą, jo kriterijai šiek tiek skyrėsi priklausomai nuo testuojamos
sistemos dalies.
Testuojant API, didžiausias dėmesys buvo skiriamas pateikiamos informacijos
korektiškumas bei formatas, taip pat, sistemos reakcija į mažai tikėtinas situacijas (pvz. vietoje
koordinačių, siunčiamas tekstas). Kuriant vartotojo sąsajai skirtus testus buvo tikrinamos įvairios
veiksmų sekos, kuriomis stengtasi išbandyti labiausiai tikėtinus vartotojo sąsajos panaudojimo
atvejus, ir patikrinti, ar sistema vartotojui pateikia informaciją apie galimai klaidingus veiksmus.
3.5. Vartotojo sąsajos testavimas
Vartotojo sąsaja buvo testuojama naudojant „AngularJS“ skirtą BDD testavimo įrankį
„Protractor“. Šiam įrankiui skirti testai yra rašomi „Jasmine“ testavimo karkase naudojama specialia
„JavaScript“ sintakse. Aprašius testavimo atvejus, ir paleidus testų rinkinį, atidaromas naršyklės
langas, kuriame pagal aprašytas taisykles yra manipuliuojama DOM elementais ir laukiama aprašyto
tikėtino rezultato. Tik gavus rezultatą yra pereinama prie kito testo.
Kadangi sistema be API yra sudaryta iš dar dviejų nepriklausomų sąsajų, tai jų testavimas
buvo vykdomas atskirai.
3.5.1. Pagrindinės vartoto sąsajos testavimas
Testuojant vartotojo sąsają buvo imituojami labiausiai tikėtini sistemos panaudojimo atvejai. Jie
aprašyti 31 lentelėje.
31 lentelė. Pagrindinės vartotojo sąsajos testavimo rezultatai
Testo numeris
1

2

3

4

5

Scenarijus
Apsilankius adresu
/savedPlaces, vartotojas turi
matyti savo išsaugotas
vietas.
Išsaugotų vietų sąraše
paspaudus ant vienos iš
vietų pavadinimo, turi
pasirodyti papildoma
informacija apie vietą.
Vietos informacijoje,
vartotojui paspaudus
mygtuką „Puikiai!“,
pateiktas vertinimas turi
būti išsaugotas.
Kai yra bandoma
prisijungti su blogais
prisijungimo duomenimis,
turi būti pavaizduojamas
klaidos pranešimas.
Vartotojui jungiantis su
teisingais prisijungimo
duomenimis, jis turi būti
prijungiamas prie sistemos.

Gautas rezultatas

Išvada

Yra atidarytas vartotojo
išsaugotų vietų sąrašas.

Veikia teisingai

Rodoma papildoma vietos
informacija.

Veikia teisingai

Vertinimas išsaugotas ir
pavaizduojamas tai
patvirtinantis pranešimas.

Veikia teisingai

Pavaizduojamas klaidos
pranešimas, informuojantis
apie klaidingus
prisijungimo duomenis.

Veikia teisingai

Vartotojas buvo prijungtas
prie sistemos

Veikia teisingai

31 lentelėje aprašytų atvejų testavimas buvo automatizuotas, tačiau naudojamas įrankis turėjo
apribojimų, dėl kurių dalį funkcionalumo teko testuoti rankiniu būdu. Vienas iš tokių atvejų –
žemėlapyje esančio žymeklio paspaudimas.
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3.5.2. Administratoriaus sąsajos testavimas
Administratoriaus sąsajos testavimas buvo vykdomas analogiškai pagrindinės vartotojo
sąsajos testavimui. Visas funkcionalumas, įgyvendintas administratoriaus sąsajoje buvo ištestuotas
naudojant tokią veiksmų seką:
1. Sukuriama nauja vieta
2. Vieta paredaguojama
3. Paredaguota vieta pašalinama
Testavimo rezultatai detaliai aprašyti 32 lentelėje.
32 lentelė. Administratoriaus sąsajos testavimo rezultatai
Testo numeris
1

2

3
4

5

Scenarijus
Prisijungus prie
administratoriaus sąsajos,
turi būti matomas vietų
sąrašas.
Viršutiniame meniu
spragtelėjus mygtuką
„Pridėti naują“ turi
atsidaryti vietos pridėjimo
formos langas. Jame
suvedus reikiamus
duomenis, bei paspaudus
„Išsaugoti“ turi pasirodyti
pranešimas apie sėkmingai
sukurtą naują vietą.
Vietų sąraše turi būti
vaizduojama (2) testo metu
sukurta vieta
(2) teste sukurta vieta
redaguojama – pakeičiamas
jos pavadinimas.
Pagal (4) teste pakeistą
vietos pavadinimą, ši vieta
randama vietų sąraše ir
ištrinama.

Gautas rezultatas

Išvada

Matomas vietų sąrašas.

Veikia teisingai

Sukurta nauja vieta.

Veikia teisingai

Vieta rasta sąraše.

Veikia teisingai

Pakeistas vietos
pavadinimas.

Veikia teisingai

Vieta pašalinta iš sistemos.

Veikia teisingai
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4. DOKUMENTACIJA NAUDOTOJUI
4.1. Apibendrintas sistemos galimybių aprašymas
Sistemos vartotojai gali pamatyti šiuo metu dirbančias vietas dviejuose didžiausiuose
Lietuvos miestuose – Vilniuje bei Kaune. Taip pat galima jas filtruoti pagal iš anksto numatytas
kategorijas. Jei vartotojas yra nurodęs savo buvimo vietą (tai jis gali padaryti tiek rankiniu būdu, tiek
automatiškai), jis gali pamatyti maršrutą iki tos vietos automobiliu ar pėsčiomis. Jei pasirinkta vieta
yra baras ar naktinis klubas ir toje vietoje tą dieną vyksta koks nors renginys – ši informacija taip pat
rodoma prie bendros vietos informacijos. Jei vartotojas yra užsiregistravęs bei prisijungęs prie
sistemos, jis taip pat gali išsaugoti vietas, jas vertinti.
4.2. Vartotojo vadovas
4.2.1. Pagrindinis meniu
Kiekvieno vartotojo sąsajos lango viršuje yra meniu, kuriame, neprisijungęs vartotojas gali
prisijungti arba užsiregistruoti. Šis elementas pavaizduotas 43 pav.

43 pav. Pagrindinis meniu (neprisijungus)

Pagrindiniame meniu, kai vartotojas nėra prisijungęs yra tokie aktyvūs elementai:
• [Registruotis] – atidaromas langelis su registracijos forma;
• [Prisijungti] – atidaromas langelis su prisijungimo forma.
Prisijungęs vartotojas mato meniu, pavaizduotą 44 pav.

44 pav. Pagrindinis meniu (prisijungus)

Jo pagalba vartotojas gali patekti į išsaugotų vietų sąrašą „Mano vietos“ bei atsijungti.
4.2.2. Šoninė juosta
Šoninė juosta yra skirta valdyti pagrindines sistemos funkcijas. Ji yra matoma visuose
languose, išskyrus langą „Mano vietos“. Šoninė juosta pavaizduota 45 pav.
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45 pav. Šoninė juosta

Šoninėje juostoje esantys komponentai, nuo viršaus į apačią:
• [Vilnius] [Kaunas] – pasirenkamas aktualus miestas. Tamsesnis miestas yra aktyvus.
• Laukelis „Įveskite adresą“ – jis skirtas nurodyti dabartinę savo buvimo vietą. Po juo, pradėjus
vesti adresą yra pateikiami pasiūlymai. Būtina pasirinkti vieną iš jų.
• [Nustatyti automatiškai] – mygtukas, kurio pagalba galima savo buvimo vietą nustatyti
automatiškai.
• Vaistinės, Avarinės tarnybos, Veterinarija ir t.t. – vietų kategorijos, kurių pagalba greičiau
galima rasti tai, ko reikia. Pasirinkus vieną iš jų yra atnaujinamas žemėlapis.
4.2.3. Žemėlapis
Žemėlapyje yra atvaizduojami skirtingų spalvų žymekliai, nurodantys kiekvieną vietą bei
jos kategoriją kategoriją. Žymeklio spalva sutampa su šoninėje juostoje pavaizduotų kategorijų
pasirinkimo mygtukų spalvomis. Žemėlapis ir jame esantys žymekliai pavaizduoti 46 pav.
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46 pav. Žemėlapis

Verta paminėti, kad paspaudus ant bet kurio iš žymeklių yra matomas vietos pavadinimas bei
adresas. Rodomas informacinis langelis pavaizduotas 47 pav.

47 pav. Informacija paspaudus ant žymeklio

4.2.4. Informacijos apie vietą peržiūra
Paspaudus ant vieno iš žymeklių, parodoma ne tik informacija, apie jos buvimo vietą, tačiau
ir papildoma:
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48 pav. Papildoma informacija apie vietą (neprisijungus)

48 pav. vaizduojamoje šoninėje juostoje yra vaizduojama tokia informacija (iš viršaus į apačią):
1. Vietos pavadinimas
2. Įvertinimas (jei nėra vertinimų rodoma – „Nevertinta“)
3. Darbo laikas. Jei vieną iš dienų vieta nedirba, rodoma „nedirba“. Jei dirba visą parą – rašoma
„visą parą“.
Taip pat, jei tokie duomenys yra saugomi, papildomai gali būti rodomas vietos aprašymas, telefono
numeris, interneto svetainės adresas.
Jei informaciją peržiūri prisijungęs vartotojas, jam rodomi papildomi elementai, pavaizduoti 49 pav.
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49 pav. Papildoma informacija apie vietą (prisijungus)

Prisijungęs vartotojas gali atlikti šiuos veiksmus:
1. Vertinti vietą. Tam yra skirti trys mygtukai:
a.

mygtukas skirtas teigiamai įvertinti vietą;

b.

mygtukas skirtas vidutiniškai įvertinti vietą;

c.

mygtukas skirtas neigiamai įvertinti vietą.

2. Pridėti vietą prie išsaugotų („Mano vietos“) galima paspaudus
mygtuką. Tą patį mygtuką
paspaudus antrą kartą, vietos išsaugojimo veiksmas yra atšaukiamas.
4.2.5. Maršruto iki pasirinktos vietos vaizdavimas
Jei vartotojas yra nurodęs savo buvimo vietą, jis gali pamatyti maršrutą nuo jos, iki
pasirinktos vietos. Vartotojui nurodžius savo buvimo vietą yra rodoma papildoma informacija apie
laiką, kurio reikėtų iki pasirinktos vietos nusigauti pėsčiomis ar automobiliu. Šis funkcionalumas yra
demonstruojamas 50 pav.
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50 pav. Atstumo iki pasirinktos vietos peržiūra

Šalia pėsčiojo simboliu ( ), arba automobilio (
maršrutas:

) paspaudus rodyklę (

) yra parodomas

51 pav. Maršruto iki pasirinktos vietos vaizdavimas
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4.2.6. Prisijungimas
Užsiregistravęs vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Kad tai padarytų, vartotojas
viršutinėje meniu juostoje (pavaizduota 43 pav.) turi pasirinkti [Prisijungti], tada jam yra parodoma
prisijungimo forma:

52 pav. Prisijungimo forma

Joje esantys komponentai:
• Laukelis „Vartotojo vardas“ – skirtas įvesti vartotojo vardui, kuris buvo nurodytas
registracijos metu;
• Laukelis „Slaptažodis“ – skirtas įvesti slaptažodžiui, kuris buvo nurodytas registracijos metu;
• Mygtukas [Prisijungi] – jį paspaudus yra patikrinami vartotojo pateikti prisijungimo
duomenys.
Vartotojui įvedus neteisingus prisijungimo duomenis, yra parodomas apie tai informuojantis
pranešimas:

53 pav. Klaidos pranešimas įvedus neteisingą vartotojo vardą ar slaptažodį
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4.2.7. Registracija
Registracijos forma yra pasiekiama viršutiniame meniu (43 pav.) paspaudus [Registruotis]
mygtuką. Atlikus šį veiksmą yra parodoma registracijos forma, kuri pavaizduota 54 pav.

54 pav. Registracijos forma

Registracijos formos elementai:
• Laukelis „El. pašto adresas“ – skirtas įvesti galiojantį el. pašto adresą;
• Laukelis „Vartotojo vardas“ – skirtas įvesti norimą vartotojo vardą;
• Laukeliai „Slaptažodis“ bei „Pakartokite slaptažodį“ – skirti įvesti pasirinktą slaptažodį.
• Mygtukas [Registruotis] skirtas išsiųsti registracijos formą sistemai, kuri patikrins įvestų
duomenų teisingumą.
Visi formoje esantys laukeliai yra privalomi.
4.2.8. Mano vietos
Visos vietos, kurias vartotojas išsaugo, arba kitaip tariant, prideda prie „Mano vietos“ yra
vaizduojamos šiame puslapyje. Į jį patekti galima prisijungus, bei viršutinio meniu (44 pav.) punkte
pasirinkus [Mano vietos].
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55 pav. Išsaugotų vietų langas

Kiekviena vieta yra sudaryta iš mažo žemėlapio, kuriame vaizduojama jos buvimo vieta,
pavadinimo, adreso. Taip pat, jei vietoje tą dieną vyksta koks nors renginys, yra rodomas laikas,
kada renginys prasideda, o paspaudus ant renginio pavadinimo yra nuvedama į jo puslapį
„Facebook“ tinklalapyje.
4.3. Diegimo vadovas
Sistema yra sudaryta iš trijų atskirų dalių:
• vartotojo sąsajos;
• administratoriaus sąsajos;
• API (loginės dalies).
Diegiant sistemą reikia į tai atsižvelgti. Pirmos dvi dalys yra diegiamos analogiškai, todėl jų diegimo
detalės bus aprašomos bendrai, o API – atskirai. Sistema gali būti įdiegta į kompiuterį, tenkinantį
minimalius techninės įrangos reikalavimus, aprašytus projekto techninėje specifikacijoje. Vienas iš
būdų kaip gali būti įdiegta sistema yra pavaizduotas 56 pav.
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56 pav. Sistemos diegimo diagrama

4.3.1. Vartotojo ir administratoriaus sąsajų diegimas
Visų pirma reikia atsisiųsti sąsajos kodą. Tai galima padaryti rankiniu būdu arba iš „Git“
kodo versijavimo sistemos. Tada, pagrindiniame atsisiųsto kodo aplanke reikia įvykdyti komandą,
skirtą į kompiuterį įdiegti tolimesniam diegimui reikalingus įrankius:
npm install
Šiai komandai baigus darbą, reikia įvykdyti kitą komandą, kuri pasirūpins stilių bei „JavaScript“
kodo kompiliavimu:
gulp
Šiai komandai baigus darbą, sistema yra paruošta naudojimui.
4.3.2. Loginės sistemos dalies diegimas
Tam, kad įdiegti API, reikia atsisiųsti jos kodą bei įvykdyti tokią komandų seką:
1. composer install – ši komanda įdiegs sistemoje naudojamas trečiųjų šalių bibliotekas.
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2. php app/console do:sc:cr – sukurs duomenų bazės schemą pagal egzistuojančias
esybes.
Duomenų bazės prisijungimo duomenų, bei kitų parametrų konfigūracija gali būti keičiama
app/config/parameters.yml faile.
4.4. Administravimo vadovas
4.4.1. Administratoriaus prisijungimas
Prieš pradėdamas bet kokius veiksmus, administratorius turi prisijungti prie sistemos
administratoriaus teisėmis. Tai galima padaryti užpildant administratoriaus prisijungimo formą:

57 pav. Administratoriaus prisijungimo langas

Ją užpildęs, bei paspaudęs mygtuką [Prisijungti], administratorius yra nukreipiamas į vietų
sąrašą, pavaizduotą 58 pav.
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58 pav. Administratoriaus vietų sąrašas

Šiame lange administratorius gali pamatyti bei valdyti visas sistemoje egzistuojančias
vietas. Kiekvienai vietai yra rodomas jos ID, pavadinimas, miestas, aprašymas, kategorija, bei
veiksmai susiję su vieta: vietos redagavimas, bei šalinimas iš sistemos. Apie šiuos veiksmus plačiau
kalbėsime tolimesniuose skyriuose 4.4.2 ir 4.4.3 .
4.4.2. Vietos šalinimas
Vietų sąraše, šalia vietos pasirinkus „Pašalinti“, yra parodomas įspėjimas, kad vieta bus
negrįžtamai pašalinta iš sistemos:

59 pav. Vietos šalinimo įspėjimas

Pasirinkus [Atšaukti] yra grįžtama į vietų peržiūros langą, tačiau pasirinkus [Pašalinti!],
vieta yra pašalinama iš sistemos.
4.4.3. Vietos redagavimas
Vietų sąraše, šalia vietos pasirinkus “Redaguoti” yra atidaroma vietos redagavimo forma:
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60 pav. Vietos redagavimo forma

60 pav. pavaizduota forma yra analogiška naujos vietos kūrimo formai, tačiau ji jau yra
užpildyta reikšmėmis iš duomenų bazės. Laukelių paaiškinimus galite rasti sekcijoje 4.4.4 „Naujos
vietos kūrimas“.
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4.4.4. Naujos vietos kūrimas

61 pav. Naujos vietos kūrimo forma

Viršutinėje meniu juostoje pasirinkus „Pridėti naują“ atidaroma naujos vietos kūrimo forma,
pavaizduota 61 pav. Šioje formoje yra visi laukeliai, reikalingi sistemoje sukurti naują vietą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laukelis „Miestas“ – parenkamas miestas, kuriame yra nauja vieta. Privalomas;
Laukelis „Pavadinimas“ – vietos pavadinimas. Privalomas;
Laukelis „Adresas“ – vietos adresas. Privalomas;
Mygtukas „Gauti koordinates“ – šio mygtuko pagalba, automatiškai pagal adresą yra
gaunamos vietos geografinės koordinatės;
Laukelis „Latitude“ – vietos geografinė ilguma. Privalomas;
Laukelis „Longitude“ – vietos geografinė platuma. Privalomas;
Laukelis „Aprašymas“ – skirtas trumpai aprašyti vietą;
Laukelis „Facebook puslapio ID“ – skirtas nurodyti skaitinį su vieta susijusio Facebook
puslapio ID;
Laukelis „Svetainės URL“ – su vieta susijusios internetinės svetainės adresas;
Laukelis „Telefono numeris“ – su vieta susijęs tel. numeris;
Laukelis „Kategorija“ – galimybė pasirinkti vietai tinkančią kategoriją;
Darbo laikas – tai laukelių grupė, kur kiekvienoje eilutėje yra nurodoma ar vieta tą dieną
dirba, bei jos darbo pradžios bei pabaigos laikai.
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•

Mygtuko [Išsaugoti] pagalba duomenys yra išsiunčiami patikrinti, ir jei forma užpildyta
teisingai, vieta yra išsaugoma sistemoje.

4.5. API dokumentacija
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5. REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
Atliekant šį baigiamąjį bakalauro projektą buvo suprojektuota bei sukurta ilgai dirbančių
vietų paieškos sistema „Dirba24“: buvo sukurta API, skirta saugoti bei apdoroti sistemoje esančius
duomenis, vietose vykstančių renginių sinchronizacija iš „Facebook“ platformos,
Darbo metu gautų ir dokumentacijoje užfiksuotų rezultatų apibendrinimas bei išvadų
formulavimas (1 – 2 lapai).
Išvados formuluojamos darbo uždavinių pagrindu (kiekvienam uždaviniui po išvadą).
Išvados nenurodo, kas buvo padaryta darbe, bet pabrėžia atrastus dėsningumus, pastebėtas
technologijų ar rinkos spragas, esminius įrangos privalumus ir pan. Išvados gali būti formuluojamos
tik darbo metu sukurtos įrangos, technologijos, metodo ar susistemintos informacijos pagrindu (pvz.
negalima cituoti šaltinių, vadovautis kitų autorių atrastais dėsningumais).
Bene svarbiausia viso darbo dalis – išvados. Stenkitės, kad išvadų būtų ne viena – gerai, jei
darbas turi 5-7 išvadas. Išvadose reikia mažiau koncentruotis į tai, kas padaryta, ir daugiau dėmesio
skirti tam, kas sužinota (pvz. įsisavintos naujos technologijos).
Pvz. „Darbo metu buvo įsisavintos kompiuterinių tinklų technologijos (protokolų pagrindai,
architektūros principai), kurios padėjo sukurti maisto perdavimo protokolą (Food Transfer Protocol).
Analizės metu buvo išsiaiškinta, jog pasaulyje šiuo metu neegzistuoja konkurentų šiai sistemai, todėl
galima daryti išvadą, jog projektas turi daug galimybių susilaukti finansinės sėkmės ir pripažinimo“.
Dar vienas galimų išvadų pavyzdys (šablonas):
•
Buvo sukurta tokia ir tokia sistema, gebanti atlikti tokius ir tokius veiksmus...
•
Buvo išanalizuotos analogiškos (konkrečiai nurodant kokios) sistemos, kurios
pasižymėjo tokiais ir tokiais privalumais (apibendrintai), tačiau dėl tokių ar anokių trūkumų buvo
nuspręsta kurti atskirą (savo) sistemą...
•
Kūrimo metu buvo susipažinta su tokia ir tokia kūrimo technologija, panaudoti va tokie
ir anokie projektavimo metodai...
•
(nebūtina, bet galima pridėti) Kūrimo metu buvo susidurta su tokiomis ar anokiomis
problemomis, kurios buvo sprendžiamos taip arba anaip...
•
Sukurta sistema buvo įdiegta įmonėje ir šiuo metu yra naudojama ARBA sistema yra
viešai prieinama vartotojams ir dėl tokių ar anokių technologijų bei savybių turi išliekamąją vertę. ..
•
(nebūtina, bet galima pridėti) Ateityje planuojama sistemą tobulinti suteikiant jai tokias
ir tokias savybes ar funkcijas...
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