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SYSTEM DO ROZPOWSZECHNIANIA DZIEŁ TWÓRCÓW NA 

PRZYKŁADZIE APLIKACJI DO PUBLIKOWANIA TREŚCI 

LITERACKICH  
 
 

Wprowadzenie 

Dla wszelkiego rodzaju twórców Internet stanowi okno na świat pozwalające 

zaprezentować swoją twórczość, np.: film, muzykę, obraz, komiks, opowiadania, wiersze, 

biżuterię, ubrania etc., tak by jak największa liczba osób mogła je zobaczyć albo o nich 

usłyszeć. Często zdarza się tak, że twórca pokazuje niedokończone dzieło lub po pewnym 

czasie nanosi na nim poprawki. Możliwa jest również prezentacja procesu jego powstawania. 

Ważnym elementem upublicznionego dzieła jest dyskusja, pojawiające się komentarze, opinie 

oraz interpretacje odbiorców. Dla twórcy, poza możliwością udostępnienia dzieła w sieci, 

istotna jest także informacja o reakcjach ludzi na ten utwór, natomiast dla odbiorcy – łatwość 

wyszukania artysty i jego twórczości. Strona internetowa twórcy staje się dzisiaj jego 

wizytówką lub czymś na kształt portfolio – autoprezentacją własnej twórczości oraz sylwetki 

artystycznej. Interesująca i estetyczna strona internetowa jest ważnym elementem promocji 

autorów i ich dorobku.  

Równie istotna jest komunikacja z zadeklarowanymi entuzjastami twórczości artysty. 

Rozpowszechnienie informacji na temat organizowanych imprez promocyjnych oraz o 

wydarzeniach kulturalnych sprawia, że większa liczba zainteresowanych osób weźmie w nich 

udział. Bardzo ważny zarówno dla twórców jak i odbiorców jest system powiadomień o 

najnowszych elementach pojawiających się na stronie danego artysty, przesyłanych do 

zainteresowanych osób drogą poczty elektronicznej. 

 Powstaje zatem istotna potrzeba skonstruowania taniego w produkcji i łatwego w 

eksploatacji systemu skierowanego do kilku grup jego przyszłych użytkowników związanych 

zarówno z tworzeniem oraz publikowaniem, jak też i odbiorem połączonym z oceną 

udostępnionego dzieła artystycznego.  

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji i sposobu realizacji 

systemu do rozpowszechniania poprzez Internet dzieł twórców na przykładzie aplikacji do 

publikowania treści literackich. 

 



1. Opis koncepcji systemu  

System, który zapewniłby zarówno twórcom dzieł (w różnych dziedzinach) możliwość 

ich publikowania czy udostępniania, a także odbiorcom utworów ich komentowania, 

opiniowania, itd., musiałby być wyposażony w odpowiednie funkcje wspomagające grupy 

użytkowników, jak i funkcje pomocnicze zapewnione użytkownikom specjalnym, np. 

administratorom, moderatorom, itp. System stanowiący odpowiedź na sformułowane powyżej 

potrzeby powinien zapewnić realizację grup funkcji przedstawionych na rys. 1.  
 

Rysunek 1. Wizja grup funkcji przydatnych dla 

użytkowników proponowanego systemu 

 

 

W systemie można wyróżnić trzy 

klasy użytkowników pełniących następują-

ce role: odbiorców dzieła (Internauta, Fan), 

twórców dzieła (Autor), pomocnicze (Mo-

derator, Administrator, Super Adminis-

trator). Analiza opisanego wcześniej pro-

blemu pozwala zidentyfikować wymagania 

funkcjonalne stawiane przed systemem do 

rozpowszechniania poprzez Internet dzieł 

twórców. 

Z punktu widzenia odbiorców dzieła system powinien umożliwiać: 

1. Odbiór opublikowanych dzieł osobom odwiedzającym serwis z poszanowaniem praw 

autorskich twórców. 

2. Komentowanie opublikowanych dzieł Fanom odwiedzającym serwis. 

3. Komunikację odbiorca-twórca poprzez wiadomości e-mail. 

4. Powiadamianie zainteresowanych Fanów o nowościach i wydarzeniach kulturalnych 

zamieszczonych w serwisie poprzez generowane automatyczne wiadomości e-mail. 

Dla twórców dzieła natomiast ważne jest aby system umożliwiał: 

1. Stworzenie i utrzymanie estetycznego profilu twórcy, jednostki lub grupy, na kształt 

portfolio, z tablicą ogłoszeń i miejscem na biografię. 

2. Łatwe publikowanie utworów literackich w serwisie przez twórców (Autor), a pod 

nimi dodatkowych informacji. 

3. Tworzenie kontenerów na zbiory literackie (twórca). 

4. Komunikację twórca-odbiorca poprzez wiadomości e-mail. 

Z perspektywy użytkowników pomocniczych system powinien: 



1. Posiadać funkcje kontroli nad niepożądaną treścią (konta Administratora i 

Moderatora). 

2. Umożliwiać nadzór nad poszczególnymi grupami użytkowników systemu. 

 

 

2. Model wymagań 

Analizując wymagania funkcjonalne z punktu widzenia wyszczególnionych powyżej 

rodzajów aktorów wchodzących w interakcje z systemem (serwisem internetowym) 

stworzono ogólny model przypadków użycia tego systemu (rysunek 2). 

2.1. Opis Aktorów i ich role w systemie 

Internautą jest każda osoba odwiedzająca serwis internetowy z poziomu przeglądarki 

internetowej. Może ona swobodnie poruszać się po publicznej części serwisu internetowego i 

przeglądać jej zawartość, jak i założyć nowe konto Fan w serwisie. Ma też możliwość 

zalogowania się do już istniejącego konta. W chwili zalogowania się do systemu, Internauta 

zostaje zidentyfikowany, jako konkretny użytkownik, któremu zostają udostępnione stosowne 

funkcjonalności serwisu zgodnie z jego rolą.  

Fani mogą wyrażać swoją opinię na temat zawartości serwisu na kilka sposobów. Mają 

możliwość umieszczania i usuwania własnych komentarzy pod udostępnionymi dziełami. 

Tworzą i modyfikują listy ulubionych dzieł i autorów. Decydują, od których publicystów chcą 

otrzymywać wiadomości o nowościach i wydarzeniach. Fan może, za zgodą Administratora 

lub Moderatora grupy, przekształcić swoje konto w konto Autora wybranej grupy Twórców. 

Autorzy posiadają wszystkie funkcjonalności dostępne Fanom. Ponadto prowadzą profil 

własnej osoby w serwisie oraz tablicę. Mogą rozsyłać wiadomości email do swoich Fanów 

informując ich o nowych wiadomościach na ich tablicy lub nowych publikacjach. Mają 

możliwość katalogowania w kontenery i publikowania swoich dzieł artystycznych. 

Moderatorzy są Autorami, którzy pełnią funkcję Administratorów w obrębie 

zdefiniowanej Grupy Autorów. Posiadają możliwość modyfikowania, cenzurowania i 

usuwania wszystkich zamieszczonych zasobów serwisu, odnoszących się i należących do ich 

Grupy, dzięki czemu odciążają pracę Administratorów. Dodatkowo zarządzają informacjami 

o Grupie oraz dostępnymi podstronami dotyczącymi Grupy, a również mogą przyjmować 

nowych Autorów do Grupy. 

 



Rysunek 2. Model aktorów i przypadków użycia dla konstruowanego systemu (serwisu internetowego) 

 

 

Administratorzy posiadają możliwość modyfikowania, cenzurowania i usuwania 

wszystkich zamieszczonych treści w serwisie. Zarządzają wyglądem serwisu i kontami 

użytkowników serwisu. Decydują o przekształceniu kont zainteresowanych Fanów w konta 

Autorów wybranych przez nich Grup oraz kont Autorów w konta Moderatorów Grup, do 

których przynależą. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników systemu i liczby Grup 

utworzenie dodatkowych kont Administratorów może okazać się niezbędne, aby utrzymać 

System w należytym porządku. 

Super Administrator jest wyróżnionym Administratorem, który dodatkowo posiada 

uprawnienia do tworzenia nowych kont Administratorów i usuwania już istniejących. 

Pozwala to na dostosowanie liczby kont Administratorów do wielkości systemu. Co więcej 

przy dużej liczbie Administratorów ich pracę też należy nadzorować, z możliwością usunięcia 

kont niekompetentnych administratorów. 

2.2. Opis grup przypadków użycia  

Internauci wykorzystują serwis do przeglądania jego zawartości. Mogą przeglądać nie 

tylko opublikowane w nim dzieła twórców, ale również profile twórców, ich tablice oraz 

opinie fanów na temat ich twórczości. 



Fani wykorzystują system do wyrażania swojej opinii na temat jego zawartości. W tym 

celu tworzą listy ulubionych Autorów i ulubionych dzieł, wyrażając w ten sposób swoje 

zainteresowanie. Mają też możliwość dodawania komentarzy pod opublikowanymi dziełami i 

postami na tablicach Autorów. 

Autorzy posługują się systemem w celu stworzenia atrakcyjnego profilu, którego 

zadaniem jest zainteresowanie potencjalnych osób odwiedzających do założeniem konta Fana 

Autora oraz kolejnych późniejszych odwiedzin serwisu. Autorzy ingerują w treść systemu 

poprzez organizowanie, opisywanie i udostępnianie w nim swoich dzieł. 

Moderatorzy wykorzystują system do celu tworzenia atrakcyjnego profilu Grupy 

zrzeszającej artystów. Mogą dodawać i usuwać Autorów w obrębie swojej Grupy. 

Moderatorzy używają systemu w celu kontroli treści publikowanej przez autorów Grupy, jak 

też mogą ingerować w treść komentarzy Fanów. 

Administratorzy prowadzą kontrolę treści publikowanych przez wszystkich 

użytkowników systemu. Mogą też blokować lub usuwać konta użytkowników, natomiast 

Super Administratorzy ponadto dodają lub usuwają konta Administratorów. 

2.3. Wybrane przykładowe scenariusze 

Wyrażanie opinii na temat zawartości serwisu: Dodaj komentarz 

Na rysunku 3 zaprezentowano w postaci diagramu aktywności (Activity Diagram – 

UML) scenariusz dodawania nowego komentarza w systemie. Jest on przykładem realizacji 

przypadku użycia systemu o nazwie „Wyrażanie opinii na temat zawartości serwisu”. 

Publikowanie dzieła: Dodaj Publikację 

Scenariusz dodawania nowej publikacji przez Autora zaprezentowany na diagramie 

aktywności na rysunku 4 jest przykładem realizacji przypadku użycia systemu o nazwie 

„Publikowanie”. 

Zarządzanie Grupą Autorów: Przyjmij nowego Autora 

Na rysunku 5 zaprezentowano scenariusz przyjmowania nowego Autora do Grupy 

Autorów formie diagramu aktywności. Scenariusz ten realizuje przypadek użycia systemu o 

nazwie „Zarządzanie Grupą Autorów”. Scenariusz opisuje pracę Moderatorów lub 

Administratorów jako reakcję na zgłoszenie wniosku o zostanie Autorem przez Fana. Celem 

scenariusza jest przekształcenie konta Fana w konto Autora wybranej Grupy.  

 



Rysunek 3. Wyrażanie opinii na temat zawartości serwisu: Dodaj komentarz 

 

Rysunek 4. Publikowanie dzieła: Dodaj Publikację 

 



Rysunek 5. Zarządzanie Grupą Autorów: Przyjmij nowego Autora 

 

 

 

3. Wstępny model systemu 

Na podstawie analizy wymagań funkcjonalnych i zaproponowanych scenariuszy dla  

przypadków użycia systemu, stworzono wstępny model systemu pokazany na rys. 6 

(dokładnie omówiony w [1]). Poza implementacją aktorów wyodrębniono następujące 

obiekty:  

 Grupy, tworzone przez ich Autorów i strony www zawierające tekst. 

 Komentarze Fanów zawierające tekst. 

 Publikacje zawierające tekst, zorganizowane w strukturę drzewa. 

 Tablice Ogłoszeń Autorów tworzone przez ogłoszenia zawierające tekst. 

 



Rysunek 6. Wstępny model systemu - schemat klas obiektów. 

 

 

 

4. Implementacja systemu 

4.1. Realizacja funkcji 

Zrealizowano pilotażowy wariant systemu w wersji aplikacji do publikowania treści 

literackich w sieci. Przygotowana wersja systemu spełnia wcześniej wymienione wymagania 

funkcjonalne i implementuje zaproponowane przypadki użycia systemu. Do implementacji 

wykorzystano podejście MVC ([2]). Architekturę systemu przedstawiono na rys. 7. 

4.2. Założenia techniczne 

W tworzeniu aplikacji wykorzystano wzorzec projektowy CakePHP [2]. Postanowiono 

też wykorzystać najbardziej rozpowszechniony przez zewnętrzne hostingi serwer Apache oraz 

serwer bazy danych MySQL. Wykorzystanie wzorca projektów MVC pozwala na oddzielenie 

od siebie warstw: przetwarzania danych, logiki aplikacji oraz prezentacji danych. Takie 

podejście pozwala na łatwe dostosowanie pilotażowej wersji aplikacji do nowych 

rozbudowanych potrzeb, takich jak publikowanie innego rodzaju zawartości tekstowej, 

grafiki, muzyki, filmów i innych typów obiektów.  

 



Rysunek 7 Architektura zbudowanego systemu. 

 

Źródło: [http://book.cakephp.org/2.0/en/cakephp-overview/understanding-model-view-controller.html] 

4.3. Interfejs 

Interfejs aplikacji zbudowany jest z graficznego banneru, wyświetlanego w górnej 

części okna aplikacji oraz znajdujących się nieco poniżej: górnego i lewego panelu, 

pozwalających na nawigację po zawartości aplikacji. Górny panel wyświetla również 

formularz logowania, a po zalogowaniu login użytkownika. Główna zawartość wyświetlana  

poniżej paneli z nawigacją prezentuje realizację poszczególnych metod kontrolerów w prosty 

i przystępny sposób. Wykorzystanie wzorca MCV pozwala na łatwe dostosowanie interfejsu 

do zmieniających się potrzeb Autorów. Dalsze szczegóły dotyczące propozycji i realizacji 

opracowanego interfejsu znajdują się w pracy [1].  

4.4. Baza danych 

Wyróżnione obiekty projektowanej aplikacji zaimplementowano w projekcie bazy 

danych w postaci 17 tabel: 14 głównych oraz 3 pomocniczych. Trzy pomocnicze tabele: acos, 

aros i acos_aros są niezbędne do funkcjonowania wbudowanego w CakePHP komponentu 

Listy kontroli dostępu do akcji systemu. Nazwy tabel w bazie danych, Modeli, Kontrolerów i 

Widoków stworzono według konwencji, jaką przyjęto w CakePHP. Pozwala to uwolnić się od 

ręcznej konfiguracji wszystkich powiązań między kolejnymi warstwami frameworka. 

Umożliwia również rozwój aplikacji w przyszłości przez innych deweloperów. 



Rysunek 8. Schemat modelu zaimplementowanej bazy danych MySQL 

 

4.5. Parametry techniczne aplikacji 

Aby uruchomić aplikację, należy ją wgrać na serwer HTTP np. Apache z włączonym 

trybem pracy mod_rewrite i wgranym PHP w wersji 5.2.8 lub wyższej. Aplikację należy też 

skonfigurować z przygotowaną bazą danych. Aplikacja obsługuje sterowniki do następu-

jących serwerów baz danych: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite. 

 

 



5. Podsumowanie 

Stworzono w pełni funkcjonalny system do rozpowszechniania w Internecie literackich 

dzieł twórców, realizujący postawione mu cele funkcjonalne. Pozwala na stworzenie estetycz-

nego profilu twórcy jak i całej grupy twórców. Umożliwia publikowanie treści literackich i 

łatwe zarządzanie nimi, a także ułatwia komunikację artysta-odbiorca i odbiorca-artysta. Sys-

tem został zainstalowany na serwerze produkcyjnym. Aplikacja jest wdrażana w grupie po-

etyckiej SYLABA działającej przy Domu Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie zrzesza-

jącej poetów i pisarzy [3]. Wyzwaniem na etapie wdrożenia aplikacji będzie przekonanie do 

niej samych twórców zrzeszonych w grupie SYLABA, co najprawdopodobniej będzie 

wymagało od pilotażowej wersji aplikacji pewnych modyfikacji.  

Po wdrożeniu aplikacja powinna w przyszłości zostać dostosowana do wymagań 

GIODO w zakresie bezpieczeństwa danych personalnych, które będą przechowywane w 

serwisie. Istotna będzie też optymalizacja tych fragmentów kodu, których funkcjonowanie 

może okazać się nieoptymalne dla większego zbioru danych. System można zmodyfikować 

tak, by dowolny twórca mógł publikować w sieci treści o różnej postaci, takie jak: muzyka, 

video, grafika. W celu udostępniania różnorodnych utworów wymagane jest uogólnienie 

sposobu ich przechowywania w bazie danych i zaimplementowanie uniwersalnego sposobu 

ich prezentacji. Twórcy powinni mieć możliwość wpływania na layout aplikacji i dostoso-

wanie go do swoich potrzeb. Dlatego w przyszłości dobrze byłoby zaimplementować 

mechanizm pozwalający twórcom na większą kontrolę nad wyglądem stron im poświęconych.  
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Streszczenie 

W artykule opisano koncepcję i elementy projektu zaimplementowanego systemu do 

celu szeroko rozumianego publikowania literackich dzieł twórców. System umożliwia prezen-

tację w Internecie dzieła oraz procesu jego powstawania połączonego z oceną w postaci dys-

kusji jego odbiorców. Wykorzystano wzorzec projektowy MVC dający dużą elastyczność 

modyfikacji i rozwoju zbudowanego systemu pilotowego. 
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