
Autor: 
Krzysztof Szczęsny 
 
Promotor: 
mgr inż. Waldemar Ptasznik - Kisieliński 

 



Cel Pracy 
• wykonanie oprogramowania służącego do 

wspomagania przedsiębiorstw 
gastronomicznych 
 

• przeprowadzenie analizy oraz 
zaprojektowanie systemu wspomagania 
pracy restauracji 
 

• ułatwienie walki o klienta w branży 
gastronomicznej 



Funkcjonowanie restauracji 

• zadowolenie klienta 
 

• sprawne funkcjonowanie tzw. „zaplecza” 
 

• komunikacja pomiędzy pracownikami 
 

• zarządzanie zapasami żywności 
 



Ekonomiczne aspekty 
funkcjonowania restauracji 

 
• maksymalizacja zysków 

 
• minimalizacja kosztów 

 
• wyróżnianie się restauracji na tle 

konkurencji 



Struktura organizacyjna restauracji 

 



Główne cele systemu 

• zwiększenie efektywności obsługi klientów 
• optymalizacja pracy obsługi restauracji 
• poprawienie zarządzania zapasami 

żywności 
 

 
Aby osiągnąć te cele należy określić 

wymagania 



Podstawowe wymagania funkcyjne 

 
• dodanie i edycja użytkownika 
• wyświetlanie menu 
• rejestracja zamówień 
• zarządzanie menu 
• zarządzanie stanami magazynowymi 



Analiza wybranych funkcjonalności 

 



Analiza wybranych funkcjonalności 



Analiza wybranych funkcjonalności 



Analiza wybranych funkcjonalności 



Główne wymagania poza funkcyjne 

• uwierzytelnianie 
• każda grupa użytkowników systemu posiada 

osobny interfejs 
• kontrola dostępu oparta o konta użytkownika 
• aplikacja powinna zostać zrealizowana z 

użyciem platformy .NET 
• komunikacja aplikacji klienckich z serwerem 

powinna zostać zaprogramowana z użyciem 
technologii WCF 



Logiczny model danych 

 



Projekt systemu 
ogólna koncepcja rozwiązania 



Projekt systemu 
model architektury systemu 

 diagram komponentów 



Projekt systemu 
model zachowań systemu  



Projekt systemu 
model zachowań systemu  



Projekt bazy danych 



Projekt interfejsu użytkownika 
wybrane przykłady 

Panel logowania 
 



Projekt interfejsu użytkownika 
wybrane przykłady 

Panel zaopatrzeniowca 
 



Projekt interfejsu użytkownika 
wybrane przykłady 

Panel klienta 



Implementacja 
• Windows Communication Foundation (WCF) 

– technologia do tworzenia aplikacji w architekturze rozproszonej 
 

– WCF = A + B + C 
• A(ddress)  pod którym można znaleźć tworzony serwis 
• B(inding) czyli wiązania informujące w jaki sposób 

udostępniane będą metody i dane 
• C(ontract) zawiera definicje udostępnianych przez serwis 

operacji 

 



Implementacja 

• Architektura klient-serwer 
 

• Wybrany język programowania 
– C# 

 
• Wybrany system zarządzania bazą 

danych 
– MS SQL Server 2008 R2 Express 



Implementacja 
• Wnioski: 

– zbudowanie nowoczesnego systemu 
wspomagającego biznes wymaga stosowania 
najnowszych technologii, 

– zastosowanie najnowszych technologii pozwala 
uzyskać lepsze efekty, ale nie gwarantuje 
sukcesu, 

– systemy wspomagania zarządzania mocno 
integrują się z procesami zachodzącymi w 
przedsiębiorstwie, 

– samo wdrożenie nowoczesnego systemu nie 
spowoduje zwiększenia zysków 
 



Możliwości rozwoju 
• Business Intelligence 

– raporty 
– analiza danych 

 
• implementacja bazy danych umożliwia 

rozszerzenie funkcjonalności 
 

• klasa „bazowa” pozwalająca implementować 
dodatkowe funkcjonalności dla wszystkich z 
jednego miejsca 
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