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Plan prezentacji 

1. Cel i zakres pracy 

2. Założenia systemu 

3. Istotne funkcje systemu 

4. Analiza funkcji systemu 

5. Projekt systemu i wprowadzenie do 
technologii SharePoint 

6. Implementacja w środowisku MS SharePoint 

7. Podsumowanie i wnioski 
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Cel i zakres pracy 

Celem pracy dyplomowej było: 

• Zaprezentowanie metodyki Scrum w ujęciu teoretycznym 

• Analiza wymagań dla systemu wspomagającego pracę 
zespołu w metodyce Scrum z wykorzystaniem notacji 
UML 

• Zaprezentowanie charakterystyk technologii SharePoint 

• Zaprojektowanie systemu z uwzględnieniem specyfiki 
platformy Microsoft SharePoint 

• Wykonanie aplikacji udostępniającej zdefiniowane 
uprzednio funkcjonalności 
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Założenia systemu 

 Przedmiotem modelowania 
był system, którego 
nadrzędnym celem jest 
wspomaganie pracy w 
metodyce Scrum. 

 

 Scrum to metodyka wytwórcza 
wywodząca się z nurtu „agile”. 
Ma charakter iteracyjny i 
przyrostowy.  

 

Działający 
produkt 

częściowy 

Sprinty 

User 
Stories 
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Założenia systemu 

Zespoły zwinne oczekują od systemu 
wsparcia w zakresie: 
 
• tworzenia i zarządzania 
wymaganiami w postaci historyjek 
użytkowników 
 
• planowania i zarządzania pracą w 
ramach poszczególnych iteracji 
 
• monitorowania postępów prac w 
iteracji, jak i w całym projekcie 

5 



Istotne funkcje systemu 

• Zarządzanie Product Backlogiem – tworzenie,  
edycja, usuwanie historyjek użytkowników 

• Zarządzanie sprintami – konfiguracja iteracji z 
możliwością wybrania historyjek do realizacji w 
ramach poszczególnych sprintów 

• Tworzenie zadań deweloperskich do poszczególnych 
historyjek, z możliwością ich wyceny i zmian statusów, 
w celu śledzenia postępów prac 

• Monitorowanie postępów prac na podstawie zmian 
pracochłonności zadań deweloperskich w formie 
wykresu spalania dla poszczególnych sprintów 

• Funkcje organizacyjne typu kalendarz, biblioteki 
dokumentów, strumienie wiadomości 
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Analiza funkcji systemu 

 W wyniku analizy systemowej wykonano modele 
w notacji UML z podziałem na: 

– Ujęcie dynamiczne systemu 

• Model przypadków użycia i ich opisy 

• Diagramy sekwencji 

– Ujęcie statyczne systemu 

• Model klas 

• Diagram obiektów 

• Diagram komponentów 
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Funkcje systemu 
• Model przypadków użycia.  
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Rys. 1 Model przypadków użycia 



Domena problemowa 

Na podstawie 
charakterystyk domeny 
problemowej, jaką była 
praca zespołu zwinnego 
według metodyki Scrum, 
zidentyfikowano zbiór 
obiektów występujących 
w tej domenie, który 
posłużył do 
sformułowania 
docelowego modelu 
logicznego systemu 
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Rys. 2 Diagram dziedziny problemowej 



Model klas 
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Rys. 3 Diagram klas 



Projekt systemu 

 Projekt systemu był silnie 
uzależniony od 
zastosowanej technologii 
wykonania. 

  

 Ze względu na specyfikę 
platformy SharePoint 
opisaną szerzej w treści 
pracy wykonano 
konceptualny model 
danych. 
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Rys. 4 Konceptualny model danych 



Od analizy do implementacji 
Czyli jak zaimplementowano docelowe 

funkcjonalności aplikacji przy wykorzystaniu 
możliwości platformy SharePoint 
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Czym jest SharePoint? 
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Jak SharePoint przechowuje dane? 

 Platforma SharePoint oferuje 
przechowywanie danych w formie 
generycznych list  

 Lista może przechowywać elementy 
o strukturze zdefiniowanej przez 
użytkownika dzięki zastosowaniu 
„typów zawartości” (z ang. content 
types), np. 
– Lista przechowująca wykaz osób 

według typu zawartości „Contact” 
– Lista przechowująca odwzorowania 

faktur na podstawie jednego z 
domyślnych typów zawartości lub 
zdefiniowanego od podstaw przez 
użytkownika 
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Baza danych platformy SharePoint 

 
Każda lista może mieć kilkadziesiąt pól o 
dowolnym dopuszczalnym typie danych. 
 

Nazwa tabeli Opis tabeli 

AllSites 
Tabela przechowująca informację o wszystkich kolekcjach 

witryn obsługiwanych przez daną bazę danych.  

AllWebs 
Tabela przechowująca informacje o wszystkich aplikacjach w 

ramach danej kolekcji witryn 

UserInfo 
Tabela przechowująca informację o wszystkich użytkownikach 

w ramach danej witryny. 

All Lists 
Tabela przechowująca informacje o wszystkich listach w 

ramach kolekcji witryn 

AllUserData 
Tabela przechowująca informacje o wszystkich elementach list 

w ramach kolekcji witryn SharePoint 
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Tabela 1 Opis wybranych tabel w bazie danych SharePoint 



 Opisaną wcześniej funkcjonalność platformy SharePoint 
wykorzystano do zaimplementowania większości funkcji 
projektowanej aplikacji reprezentowanej przez przypadki użycia: 
– Dodaj, Edytuj, Usuń User Story 
– Wyświetl Product Backlog 
– Dodaj, Edytuj zadanie deweloperskie 
– Dodaj sprint, Edytuj sprint 
 
Przypadki użycia: 
– Wyświetl wykres spalania 
– Dodaj Sprint Backlog, Wyświetl Sprint Backlog 
 zaimplementowano z użyciem kontrolek typu WebPart 

osadzonych w witrynie SharePoint 

 

 
16 



17 R
ys

. 1
2

 P
ro

d
u

ct
 B

ac
kl

o
g 

•Funkcję systemu zrealizowano z użyciem listy według 
zdefiniowanego przez projektanta typu wartości 
odpowiadającego podstawowym atrybutom historyjki 
użytkownika, tj. nazwa, opis, wycena, status, kryteria akceptacji 

Dodaj, Edytuj, 
Usuń User Story 



18 Rys. 13 Strona główna aplikacji 

• Funkcję systemu zrealizowano z użyciem listy według 
predefiniowanego typu zawartości „Zadanie” (z ang. Task) 
oferującego atrybuty takie jak nazwa, data początku, data 
końca oraz zaprezentowano w formie osi czasu 

Dodaj, 
Edytuj Sprint 



• Funkcję systemu zrealizowano z użyciem listy według 
zdefiniowanego przez projektanta typu zawartości 
zawierającego takie atrybuty jak nazwa, wycena, status, 
osoba realizująca, referencja do historyjki użytkownika.  

Dodaj, Edytuj 
zadanie 

deweloperskie 
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Rys. 14 Sprint backlog i zadania deweloperskie 



20 Rys. 15 Monitorowanie 

• Funkcję systemu zrealizowano z użyciem autorskiej kontrolki  typu 
WebPart wykorzystującej kontrolkę „Chart” frameworka ASP.NET. 
Użytkownikowi umożliwiono wyświetlenie wykresu spalania dla 
dowolnego z wybranych sprintów. Dane do wykresu zbierane były 
na podstawie danych historycznych zapisanych w bazie SharePoint 

Wyświetl wykres 
spalania 



• Funkcję systemu zrealizowano z użyciem autorskiej 
kontrolki typu WebPart umożliwiającej utworzenie 
wielu list na podstawie tego samego szablonu oraz 
wyświetlenie ich w formie linków 

Dodaj, Edytuj 
Sprint Backlog 

21 Rysunek 16 Dodaj Sprint Backlog 



Interfejs użytkownika 
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Rys. 11 Diagram przepływu ekranów 



Rozbudowanie możliwości platformy 
SharePoint 

 Funkcjonalność aplikacji 
rozszerzono dzięki zastosowaniu 
autorskich kontrolek WebPart 
wykonanych w technologii 
ASP.NET 4 

 

 Umiejscowienie kontrolek w 
systemie prezentuje diagram 
komponentów, zaś ich interakcję z 
aplikacją diagramy sekwencji 
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Diagram komponentów 
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Rys. 7 Diagram komponentów 



Kontrolka – Wykres spalania 
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Rys. 8 Widok GUI kontrolki Wykres spalania 



Kontrolka – Wykres spalania 
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Rys. 9 Diagram sekwencji dla kontrolki Wykres spalania 
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Rys. 10 Diagram sekwencji dla kontrolki 
Wykres Spalania 



Podsumowanie 
 Dzięki wykorzystaniu technologii SharePoint, zaprojektowana 

aplikacja cechuje się dużą skalowalnością. Może zostać z 
powodzeniem zaimplementowana dla większej ilości 
zespołów. 

  

 Aplikacja może zostać rozszerzona i zintegrowana z gamą 
produktów Microsoft, w sposób niewymagający 
zaawansowanej wiedzy programistycznej. 

  

 W zaprojektowanej postaci aplikacja oferuje nie tylko funkcje 
wspierające pracę w metodyce zwinnej, ale również 
podstawowe funkcje organizacyjne, takie jak kalendarz, 
biblioteki dokumentów czy strumień wiadomości. 
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Wnioski 

Cenne doświadczenia zdobyte w czasie pracy: 

• Poszerzenie wiedzy na temat metodyki Scrum 

• Umiejętność zaimplementowania działającego rozwiązania w 

wieloplatformowym środowisku (Windows Server, SharePoint 

Server, SQL Server) 

• Poznanie platformy SharePoint stosowanej w większości korporacji 

• Poznanie koncepcji developmentu pod platformę SharePoint z jej 

praktycznym wykorzystaniem (samodzielne utworzenie kontrolek 

typu WebPart w technologii ASP.NET) 
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