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Rozdział 1 – Wstęp

Jak powszechnie wiadomo każda działalność gospodarcza posiada swoją specyfikę. 

Tak jest również w przypadku prowadzenia biura rachunkowego. Ma to związek przede 
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wszystkim z przejęciem od klienta obowiązków związanych z obsługą księgową. Ważnym 

czynnikiem w prowadzaniu biura rachunkowego jest przestrzeganie określonych terminów 

podatkowych  i  temu  właśnie  służyć  ma  aplikacja  S-BR.  Jej  głównym  zadaniem  jest 

uproszczenie i zautomatyzowanie rutynowych czynności związanych z obsługą klientów 

biura.

Celem  niniejszej  pracy  jest  zebranie  niezbędnych  informacji  o  specyfice  biura 

rachunkowego.  Umożliwią  one  zaprojektowanie  odpowiedniej  bazy  danych.  Na  tej 

podstawie  zostanie  stworzona  aplikacja  zgodnie  z  wymaganiami  i  specyfikacją  biura 

służąca do usprawnienia wspomnianej działalności.

W drugim rozdziale opisane zostaną założenia teoretyczne,  w szczególności opis 

platformy LAMP, będącej podstawą aplikacji S-BR.  Omówiony zostanie również język 

znaczników HTML oraz język skryptowy PHP, będący jednym z głównych elementów 

platformy LAMP. W kolejnej części rozdziału drugiego zostanie przedstawiony serwer baz 

danych MySQL, zapewniający możliwość przechowywania danych wprowadzanych przez 

użytkowników. W następnej kolejności zostanie omówiony kolejny  element z platformy 

LAMP,  czyli  serwer  www  Apache,  realizujący  żądania  z  przeglądarek  internetowych. 

Ostatnią omawianą częścią składową platformy LAMP jest sam system operacyjny Linux. 

Zostaną przedstawione jego wady i zalety,  a w szczególności te komponenty,   które są 

znaczące dla działania aplikacji S-BR.

W  trzecim  rozdziale  opisana  zostanie  organizacja  i  specyfika  pracy  biura 

rachunkowego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  doskonałej  organizacji 

czasu  pracy  i  terminowości  wykonywania  określonych  zadań.  Dodatkowo  zostaną 

przedstawione założenia aplikacji S-BR z punktu widzenia programisty. 

Czwarty  rozdział  dokładnie  opisuje  proces  instalacji  i  konfiguracji  platformy 

LAMP.  W  pierwszej  kolejności  zostanie  przedstawiony  szczegółowy  opis  kompilacji, 

instalacji  i  konfiguracji  serwera  MySQL  oraz  proces  instalacji  serwera  Apache  i 

konfiguracja  PHP.  W  kolejnej  części  przedstawiona   zostanie  specyfikacja  instalacji 

aplikacji S-BR. W podrozdziale 4.2 zaprezentowany zostanie szczegółowy opis programu. 

Zaczynając  od  głównego  menu  i  wyglądu  aplikacji,  do  kolejnej  części,  kiedy  to 

szczegółowo zobrazowane zostaną wszystkie tablice w bazie danych. Następny fragment 

pracy poświęcony będzie poszczególnym plikom z aplikacji oraz wyjaśnieniom za jaką 

funkcję  programu  odpowiadają  i  do  czego  służą.  Kolejny  fragment  opisywać  będzie 
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sposoby  implementacji  głównych  funkcji  aplikacji,  między  innymi  możliwości 

rozróżniania użytkowników. Podrozdział 4.3 opisuje główne mechanizmy bezpieczeństwa 

programu S-BR. W dalszej  części  przedstawiona zostanie  instrukcja  obsługi  programu. 

Będzie  ona  zawierać  szczegółowy  opis  od  momentu  pierwszego  zalogowania,  do 

głównych modułów aplikacji. W przedostatnim podrozdziale opisany zostanie dodatek do 

aplikacji  w  postaci  skryptu  w  „bash'u”,  który  służyć  ma  do  nocnej  archiwizacji  bazy 

danych. Podrozdział 4.6 opisywać będzie sposób testowania aplikacji.

Ostatni  rozdział  stanowić  będzie  podsumowanie  całej  pracy  wraz  z  krótkim 

wyjaśnieniem powodów, dla których warto korzystać z aplikacji S-BR i w jaki sposób jest 

ona w stanie ułatwić codzienną pracę biura rachunkowego.
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Rozdział 2 – Założenia teoretyczne

2.1 Omówienie platformy LAMP, jej rodzaje i składniki

Na początku warto się zastanowić czym dokładnie jest  platforma LAMP i skąd 

wzięło  się  to  określenie.  Samo  słowo  LAMP  jest  akronimem  określającym  zestaw 

oprogramowania  Open  Source,  które  stanowi  platformę  serwerową  dla  dynamicznych 

stron  WWW.  W  skład  platformy  wchodzą  system  operacyjny  Linux,  serwer  WWW 

Apache,  bazy danych MySQL, język skryptowy PHP (ewentualnie  Perl).  Sam akronim 

LAMP został stworzony przez Michela Kuntza i pojawił się w jednym z artykułów dla 

niemieckiego  magazynu  komputerowego.  Motywem  przewodnim  publikacji  było 

wskazanie  zestawu  darmowego  oprogramowania,  które  mogłoby  być  alternatywą  dla 

oprogramowania  komercyjnego.  Wśród  anglojęzycznych  informatyków  LAMP  został 

rozpowszechniony między innymi przez wydawnictwo O'Reilly i producentów MySQL.

Istnieje wiele odmian tej  platformy,  między innymi: WAMP (Windows, Apache, 

MySQL, PHP), FAMP (na platformie FreeBSD),  LAPP (miejsce bazy danych MySQL 

zostaje zastąpione przez PostgreSQL), XAMPP (zestaw zawierający serwer Apache, PHP, 

MySQL, Perl, phpMyAdmin i serwer ftp).

Poszczególne elementy platformy LAMP to  oprogramowanie  Open Source.  Jest 

ono interesujące z kilku powodów : 

 brak  opłat  licencyjnych  –  istotą  tego  oprogramowania  jest  przede  wszystkim 

swobodnym dostępem do kodu źródłowego, dostępność i bezpłatność. Programiści 

z całego świata, na zasadzie wolontariatu, poświęcają swój wolny czas dla rozwoju 

danej aplikacji. Z samej definicji wynika, iż twórcy oprogramowania Open Source 

nie mogą wymagać opłat za licencję i sprzedaż,

 niezależność  od  platformy  i  neutralność  technologiczna  –  dzięki  temu  mamy 

pewność, że tego typu oprogramowanie może być wykorzystywane przez niemal 

każdego. Zgodnie z definicją wolnego oprogramowania, programy tego typu nie 

mogą  zależeć  od  żadnej  „indywidualnej  technologii”  i  muszą  być  neutralne 

technologicznie.  Jeżeli  oprogramowanie  może  działać  na  więcej  niż  minimum 

jednym systemie operacyjnym to spełnia to kryterium,

 nie może ograniczać innego oprogramowania – oznacza to, że jeżeli program Open 

Source  jest  rozpowszechniany  z  innymi  programami,  to  mogą  być  produktami 
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komercyjnymi  lub  Open  Source.  Ma  to  zapewnić  twórcom  oprogramowania 

maksymalną kontrolę i elastyczność,

 wzmagają różnorodność – różnorodność umysłów i kultur daje lepsze wyniki. Z 

tego powodu wolne oprogramowanie nie może dyskryminować dowolnej osoby lub 

grupy osób. Przykładowo program zaprojektowany do użytku w medycynie nie 

może  zostać  ograniczony  tylko  do  tej  dziedzin,  jeżeli  ktoś  z  innej  dziedziny 

stwierdzi, że  po określonych modyfikacjach będzie on spełniał jego oczekiwania 

[1].

Warto  w  tym  miejscu  przyjrzeć  się  dokładniej  poszczególnym  elementom 

platformy LAMP, zaczynając od systemu operacyjnego Linux. Początki sięgają roku 1991 

i  są  nieodłącznie  związane  z  osobą  Linusa  Torvalds'a.  W czasie  kiedy był  studentem 

postanowił  stworzyć  darmowy system operacyjny,  przypominający  w  zarysach  Unix'a. 

Wkrótce wynik swojej pracy, a konkretnie kod źródłowy, umieścił w Internecie. Dało to 

początek dalszym pracom nad rozwojem systemu,  które były prowadzone przez rzeszę 

programistów z całego świata. 

Nazwa Linux określa jedynie podstawową część systemu operacyjnego, czyli jądro 

(kernel) oraz zestaw najbardziej  elementarnych narzędzi umożliwiających uruchomienie 

systemu. Jądro jest rozpowszechniane zgodnie z licencją GNU Public License i jest ona 

darmowa.  Każdy,  kto  tylko  chce,  może  na  bazie  jądra  zbudować  własny  system 

operacyjny, nawet sprzedawać go pod warunkiem, że kod źródłowy gotowego produktu 

zostanie upubliczniony [2].

Kolejnym elementem platformy LAMP jest serwer WWW Apache. Jego głównym 

zadaniem jest przyjmowanie żądań plików od przeglądarek i wysyłanie wyników zgodnie 

z  kodem zawartym we  wskazanym  pliku.  Liczba  działających  w  Internecie  serwerów 

Apache jest znacznie wyższa niż na przykład tych obsługiwanych przez oprogramowanie 

Microsoft'u czy też Sun'a.

…...............................................................................................................

Następstwem tych zmian jest właśnie XHTML. W stosunku do poprzedniej wersji 

HTML'a  zmian  jest  stosunkowo niedużo,  głównie  to  ściślejsze  zasady tworzenia  kodu 

źródłowego stron WWW. XHTML zwraca większą uwagę na prawidłową składnię języka 

tworzonych stron.  Można zadać  sobie  pytanie  dlaczego powstał  nowy standard.  Jeżeli 

coraz więcej przeglądarek internetowych będzie obsługiwać XML to XHTML stanie się 
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tylko  jednym z  wielu  języków znaczników z  rodziny  XML'a,  które  będą  prawidłowo 

odczytywane i przedstawiane przez różne przeglądarki internetowe. Ścisłe przestrzeganie 

standardu  XHTML  pozwoli  na  lepsze  dostosowanie  się  do  nowych  wyzwań 

technologicznych [3].     

2.3 Język skryptowy PHP

PHP jest to język skryptowy działający po stronie serwera umożliwiający tworzenie 

dynamicznych witryn internetowych. Na stronie HTML można osadzić kod języka PHP, 

który  zostanie  wykonany  w  momencie  odwiedzenia  danej  strony  internetowej. 

Przykładowe osadzenie kodu PHP w HTML zostało przedstawione w Przykładzie 1.

Przykład 1________________________________________________________________

<html>
  <head>
    <title>Strona testowa</title>
  </head>
<body>
     <?php echo „<b>Napis w języku PHP</b>”; ?>
</body>
</html>

_________________________________________________________________________

Kod PHP jest interpretowany przez serwer WWW, który tworzy na bazie tego kodu 

znaczniki  HTML lub  inne  wyniki,  które  powinien  zobaczyć  odwiedzający.   Pierwsza 

wersja języka pojawiła się pod nazwą PHP (Personal Home Page)  i  została stworzona 

przez duńskiego programistę Rasmusa Lerdorfa. Wszystko zaczęło się w roku 1994, kiedy 

to  napisał  on  zestaw  skryptów   służących  do  monitorowania  użytkowników,  którzy 

odwiedzali jego witrynę internetową. Gdy ruch na jego witrynie zwiększył się, postanowił 

przepisać  skrypty na język C. Niedługo później  inni użytkownicy zaczęli  prosić  go o 

możliwość użycia tych skryptów na własnych witrynach internetowych. 8 czerwca 1995 

roku autor udostępnił źródła aplikacji pod nazwą PHP Tools 1.0. W 1997 roku pojawiła się 

wersja PHP/FI 2.0. Oficjalne wydanie nastąpiło w listopadzie 1997 roku [4].

Generalnie składnia języka oparta jest na C z domieszką Javy oraz Perla. Całość 

musi się zawierać pomiędzy znacznikami PHP (<?php, ?>). Przykładowy fragment kodu 

został umieszczony w Przykładzie 2.
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Przykład 2 ________________________________________________________________

<?php
$zmienna1 = 7;
$zmienna2 = 2;

function roznica($zm1, $zm2)
{
        return $zm1 - $zm2;
}
 
echo „Różnica: ”.roznica($zmienna1, $zmienna2);
?>

….............................................
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Rozdział 3 – Specyfika pracy biura rachunkowego i założenia 

projektu

3.1 Organizacja pracy i specyfika biura rachunkowego

Zanim zajmę się opisem specyfikacji biura rachunkowego, warto zdefiniować czym 

jest  sama  rachunkowość.  Pojęcie  to  określić  można  jako  system  ewidencji  zdarzeń 

gospodarczych jednostek zobowiązanych przepisami do prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

do których stosuje się miernik pieniężny. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, 

którego  celem  jest  pokazanie  prawdziwego  i  rzetelnego  obrazu  sytuacji  majątkowej  i 

finansowej  danej  jednostki  gospodarczej.  Dzięki  niemu  uzyskuje  się,  między  innymi, 

informacje o stanie majątku firmy w poszczególnych latach, a także osiągniętych zyskach 

lub stratach.

Takie informacje dostarcza rachunkowość finansowa, w której dane pozyskiwane 

są z tworzonych, co roku przez jednostki, sprawozdań finansowych. Przykładowo, bilans 

pokazuje strukturę posiadanych zasobów i źródeł ich finansowania. Rachunek zysków i 

strat odzwierciedla przychody i koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym oraz 

osiągnięty  wynik  finansowy.  Informacje  te  są  szczególnie  przydatne  dla  odbiorców, 

którymi,  są między innymi inwestorzy i  banki.  Na podstawie sprawozdań finansowych 

mogą oni określić, w jakiej sytuacji finansowej jest obecnie jednostka, a także jakie są 

tendencje zmian w tym zakresie. Aby jednak uzyskać pełną informację, muszą zapoznać 

się z przyjętymi przez daną jednostkę zasadami.  Jest to tym bardziej  istotne, że wynik 

finansowy może się różnić, w zależności od różnych rozwiązań [9].

Większość biur rachunkowych działających na rynku świadczy usługi w zakresie 

obsługi  podmiotów  gospodarczych.  Podstawowy  zakres  usług  świadczony  podmiotom 

gospodarczym to przede wszystkim:

 prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 rozliczanie na podstawie księgi handlowej,

 ewidencja przychodów,

 ewidencja VAT,
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 prowadzenie dokumentacji kadrowej,

 naliczanie płac i składek ZUS dla pracodawców i pracowników,

 dostarczanie deklaracji do ZUS i US.

Specyfika  pracy  biura  rachunkowego  polega  głównie  na  przejęciu  od  klienta 

większości  obowiązków związanych  z  kontaktami  z  Urzędem Skarbowym i  Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. Po podpisaniu umowy z biurem rachunkowym, klient uzyskuje 

pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej (uzyskanie numeru NIP, REGON, 

złożenie  do  US  wszelkich  wymaganych  dokumentów).  W  momencie  zakładania 

działalności gospodarczej wybiera się również formę opodatkowania oraz w zakłada się 

książkę  przychodów  i  rozchodów  (dla  firm  rozliczających  w  tej  formie).  Dalsza 

comiesięczna współpraca przebiega w następującej formie:

 klient  do  określonego  dnia  w  miesiącu  jest  zobowiązany  dostarczyć  do  biura 

wszelkie dokumenty księgowe,

 biuro rachunkowe przekazuje dla klienta przelewy do ZUS, które należy opłacić do 

ściśle określonego terminu,

 klient otrzymuje przelewy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego i 

VAT, płatność do określonego terminu,

 w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS biuro rachunkowe przejmuje 

na siebie obowiązki z kontaktami z w. w. instytucjami,

 dodatkowo, w przypadku kiedy biuro prowadzi dla klienta kadry, zobowiązane jest 

do wyliczenia płac i przygotowania listy płac.

Wszystkie w. w. czynności są powtarzane praktycznie co miesiąc, najważniejszą 

rzeczą w specyfice pracy biura są przede wszystkim terminy, które różnią się w zależności 

od formy, w jakiej nasz klient rozlicza się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em albo od ilości 

zatrudnionych  osób  w  przedsiębiorstwie.  Ważną  czynnością  jest  również  kontakt  z 

klientem,  a  w  szczególności  terminowe  przekazywanie  informacji  związanych  z 

wysokością składek do opłacenia i terminach. Dodatkowo biuro pomaga  we wszelkich 

kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej np:

 optymalizacja kosztów,

 maksymalizacja zysków,
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 pomoc w uzyskaniu leasingu,

 pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych,

 pomoc przy wnioskach kredytowych,

 „kojarzenie” klientów,

 pisanie biznesplanów.

3.2 Założenia aplikacji S-BR i projektu

Z założenia aplikacja S-BR ma pomóc w organizacji rutynowych, comiesięcznych 

czynności,  związanych  z  obsługą  księgową  klientów,  jak  i  również  „przypominać”  o 

określonych obowiązkach, które miało się wykonać do określonego dnia.

Celem pracy jest zaprojektowanie, napisanie, wdrożenie, testowanie aplikacji S-BR 

działającej  na  platformie  Linux,  z  wykorzystaniem języka  PHP i  korzystającej  z  bazy 

danych MySQL. Sam program jest z założenia aplikacją sieciową, działającą na fizycznie 

wyodrębnionym w sieci lokalnej komputerze, do którego dostęp mają użytkownicy biura 

rachunkowego i przy odpowiedniej konfiguracji serwera Apache oraz routera sieciowego, 

również klienci z zewnątrz. Stacje robocze w sieci lokalnej mogą działać na platformie 

Windows/Linux, podstawowym wymogiem jest posiadanie przez w. w. systemy operacyjne 

przeglądarki  internetowej  (np  Firefox,  Internet  Explorer,  Opera).  Główne  założenia 

aplikacji z punktu widzenia biura rachunkowego to:

 funkcja „Obsługa firm” generująca miesięczne zestawienie wszystkich aktywnych 

klientów biura z podziałem na czynności do wykonania (Lista płac, ZUS, Przelew 

ZUS,  Wyliczenie  PIT,  Przelew PIT-4,  Dochodowy,  Przelew dochodowy,  VAT-7, 

Przelew VAT-7), dodatkowo możliwość dodania kolejnych obowiązków,

 możliwość  dowolnej  edycji  statusu  określonej  czynności  (OK,  BRAK)  z 

możliwością dodania własnego komentarza,

 zmiana miesiąca, roku wyświetlanego zestawienia,

 baza klientów biura rachunkowego (moduł „Klienci”) z możliwością dodawania, 

edycją,  blokowaniem,  odblokowywaniem,  usuwaniem  i  wyświetleniem  pełnego 

zestawienia wybranych klientów biura,

 funkcja  „Terminy”  umożliwiająca  dodawanie,  modyfikację,  usuwanie  zadań  dla 
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danego użytkownika systemu bądź dla wszystkich,

 dodanie  terminu  wraz  ze  szczegółowym  opisem  zadania,  datą  do  kiedy  dane 

zadanie ma być wykonane, priorytet (niski, normalny, wysoki) oraz ustawienie czy 

termin dotyczy aktualnego użytkownika czy wszystkich,

 panel  konfiguracyjny  umożliwiający  dodanie,  modyfikację  (z  poziomu 

administratora)  pełnych  danych  biura  rachunkowego  a  z  poziomu  użytkownika 

dane dostępne do odczytu,

 trzy poziomy dostępu do systemu: administrator, użytkownik, klient,

 panel  umożliwiający  dodawanie,  modyfikowanie,  usuwanie   użytkowników 

systemu,

 rodzaj  menu wyświetlany ze względu na rodzaj  zalogowanego użytkownika,  co 

innego widzi administrator a co innego użytkownik.

Z punktu widzenia programisty piszącego aplikację założenia są trochę inne.  W 

początkowym  etapie  najważniejszą  czynnością  jest  zaprojektowanie  optymalnej  bazy 

danych.  Do  tego  celu  została  wybrana  baza  danych  MySQL.  Wszystkie  dane,  oprócz 

stałych definiujących połączenie z bazą danych, są przetrzymywane w serwerze MySQL. 

Podczas  pisania  projektu,  jedną  z  głównych  wytycznych,  było  zoptymalizowanie 

odczytywanie danych z  bazy,  a  konkretnie  zminimalizowanie zapytań jakie  muszą  być 

wykonane.  W przypadku  małej  bazy  różnica  może  być  niezauważalna,  jednak wraz  z 

systematycznym wprowadzaniem danych wydajność aplikacji  mogłaby znacząco spaść. 

Dlatego też jednym z głównych priorytetów jest wczytanie do tablic jak największej liczby 

danych w jednym zapytaniu do bazy MySQL.

Kolejnym założeniem podczas  projektowania  aplikacji  jest  przejrzysty  interfejs. 

Projektowana witryna ma za zadanie, przede wszystkim, służyć do pracy, w związku z tym 

zbędne  są  elementy  czysto  „upiększającą”  witrynę  typu  banery,  animacje.  Kolory 

przewodnie witryny to połączenie czerni z czerwonym. Po lewej stronie znajduje się proste 

menu z możliwymi funkcjami.

W działaniu aplikacji nie można zakładać, że użytkownicy systemu się nie mylą i 

mogą popełniać błędy. Dobra aplikacja powinna odpowiednio filtrować dane otrzymywane 

od użytkownika. Przykładowo w polu w którym trzeba podać pełną datę, użytkownik może 
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wprowadzić jakiś tekst, może to spowodować błąd wykonania zapytania do bazy danych, 

jak  i  również  może  stwarzać  problemy  dalszym  korzystaniu  z  aplikacji.  Dlatego  też 

jednym  z  głównych  założeń  jest  przede  wszystkim  odpowiednia  filtracja  danych 

otrzymywanych od użytkowników.

Kolejną ważną rzeczą jest bezpieczeństwo. Dobra aplikacja, bazująca na platformie 

AMP,  powinna  posiadać  zabezpieczenia  przed  wstrzykiwaniem  się  do  zapytania  sql. 

Również zabezpieczenia przed atakami PHP Injection oraz HTML Injection. Wiąże się to z 

odpowiednim filtrowaniem danych wprowadzanych przez użytkowników. W przypadku 

samej  aplikacji,  ważne  jest  również  uniemożliwienie  niezalogowanym  użytkownikom 

wglądu w daną stronę WWW poprzez wpisanie jej adresu bezpośrednio w przeglądarce.
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Rozdział 4 – Szczegółowy opis aplikacji, bezpieczeństwo, 

obsługa

4.1 Instalacja aplikacji

Początkowym  etapem  instalacji  jest  przygotowaniem  platformy  systemowej,  a 

dokładnie sytemu Linux. Do naszych celów wykorzystamy dystrybucję Slackware wersja 

12.1.  Komputer  serwerowy  to  maszyna  z  procesorem  Intel  Celeron,  pamięcią  RAM 

512MB,  dyskiem  twardym  ATA 60GB.  Sam  proces  instalacji  systemu  operacyjnego 

zostanie pominięty. Po poprawnym skonfigurowaniu interfejsu sieciowego i sieci można 

przejść do kolejnego etapu, czyli instalacji bazy danych MySQL.

Należy pobrać ze strony  http://www.mysql.com/ źródła aktualnej wersji,  obecnie 

jest to 5.1.34. Po pobraniu pliku ze źródłami należy skopiować go do katalogu „/usr/src/” i 

rozpakować używając poleceń:

cp mysql-5.1.34.tar.gz /usr/src/

cd /usr/src/

tar -zxvf mysql-5.1.34.tar.gz

Po rozpakowaniu pliku pojawi się katalog mysql-5.1.34, następnie do niego wejść i 

rozpocząć  kompilację  bazy  danych.  Należy  najpierw  uruchomić  „./configure”  podając 

prefix  „/usr/local/mysql/”  określający katalog,  w którym zostanie  zainstalowany serwer 

baz danych. Dodatkowo też w parametrze podajmy domyślne kodowanie znaków (UTF8). 

Polecenie „make” skompiluje bazę, a „make install” zainstaluje w wybranym katalogu.

cd mysql-5.1.34

./configure --prefix=/usr/local/mysql/ --with-charset=utf8

make

make install

Następnie  należy  zainicjalizować  bazę  danych,  wykonując  polecenie 

„./scripts/mysql_install_db” i następnie przegrać pliki konfiguracyjne do katalogu „/etc/”. 

W zależności od ilości posiadanej pamięci operacyjnej i mocy obliczeniowej komputera 

wybieramy odpowiednią konfigurację.
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 ./scripts/mysql_install_db

cp support-files/my-* /etc/

ln -s /etc/my-medium.cnf /etc/my-cnf

W kolejnym etapie należy sprawdzić czy w systemie jest użytkownik mysql i grupę 

mysql.  Jeżeli  tak,  to  trzeba  ustawić  użytkownika  i  grupę  mysql  na  katalog 

„/usr/local/mysql/”. Następnie uruchomić z wiersza poleceń serwer mysql i sprawdzić czy 

serwer jest uruchomiony.  

chown -R mysql.mysql /usr/local/mysql/

/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

/usr/local/mysql/bin/mysqladmin ping

Jeżeli wszystko działa poprawnie to można założyć na użytkownika „root” hasło 

oraz dodać  katalog  „/usr/local/mysql/bin” do zmiennej  PATH (plik  /etc/profile).  Dzięki 

temu nie trzeba będzie za każdym razem podawać pełnej ścieżki do mysql. 

/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password nasze_haslo

mcedit /etc/profile

. /etc/profile

….......................

W środowej części witryny w sekcji „OBSŁUGA FIRM” pojawia się informacja ile 

zostało zadań do zrobienia na miesiąc bieżący oraz poprzedni. W sekcji terminy wypisane 
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są  zadania  do  zrobienia  na  dziś  i  na  jutro.  W górnej  części  strony widnieją  przyciski 

„Strona  główna”  oraz  „Wyloguj”,  w  dolnej  zaś  „Strona  główna”,  „Mapa  strony”, 

„Informacje”, „Pomoc”. Poniżej zostało przedstawione główne menu aplikacji S-BR. 

Rys. 4.1 Strona główna aplikacji

Kolejnym elementem składowym aplikacji S-BR jest serwer baz danych MySQL. 

Większość danych wprowadzanych przez użytkowników systemy oraz główne ustawienia 

aplikacji  przetrzymywane  są  w  tablicach.  Przedstawienie  struktury  bazy  danych  warto 

więc rozpocząć od tablicy „users”, w której zapisywani są wszyscy użytkownicy systemu. 

Poniżej została przedstawiona definicja tej tablicy. 
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Rys. 4.2 Schemat tablicy users

Jak  widać  na  rysunku  4.2,  tablica  składa  się  z  pola  „uid”,  które  jest  zarazem 

kluczem głównym a wartości tego pola są automatycznie inkrementowane. Wartościami 

tego pola mogą być liczby całkowite  nieujemne. Pola  „login” i  „passwd” przechowują 

wartości  typu  varchar  o  maksymalnej  długości  50  znaków.  W  kolejnych  polach 

przechowane są odpowiednio imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika (imie, nazwisko, 

email).  Kolumna  typu  wyliczeniowego  „usertype”  przechowuje  typy  użytkowników 

systemu  (admin,  user,  kli,  false).  W  momencie  zakładania  loginu  dla  klienta  biura 

wypełniane jest pole „kliID”, w którym zapisywany jest unikalny numer „kid” z tablicy 

klienci,  w  pozostałych  przypadkach  pole  to  jest  NULL'em.  Kolumny  „data”  i  „czas” 

przechowują  informacje  odnośnie  daty  i  czasu  dodania  użytkownika  lub  ostatniej 

modyfikacji danych użytkownika.

….................................................

Aby zmienić dla części klientów zadanie „lista płac”, „ZUS” i „przelew ZUS” na 

„gotowe” należy w kolumnie  „Dodaj”  dla  wybranego klienta  kliknąć  w dyskietkę.  Na 

kolejnej stronie pojawi się możliwość zmiany statusu, dodatkowo można również dodać 

własny komentarz.
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Rys. 4.3 Edycja zadań dla wybranego klienta

Po kliknięciu na przycisk „Zapisz" (rysunek 4.3), pojawi się zaktualizowane menu, 

następnie  w  podobny sposób  postępujemy z  pozostałymi  klientami,  dla  których  część 

zadań  zostało  już  wykonane.  Istnieje  również  możliwość  „odznaczenia”  zrobionego 

zadania na kolejny miesiąc. Należy wtedy zmienić miesiąc i kliknąć „Zmień”. Zostanie 

wtedy wygenerowane zestawienie na kolejny miesiąc (rysunek 4.4).

Rys. 4.4 Zmiana daty wyświetlanego zestawienia

W  efekcie  kolejnych  modyfikacji  i  dodawania  następnych  zadań,  które  się 

ukończyło, zestawienie informuje co zostało wykonane i ile jeszcze zadań do zrobienia 

przez pracownika biura.

…...........................

4.6 Testowanie systemu

Przed wdrożeniem aplikacji niezbędne jest poddanie jej testom, w celu wyszukania 

wszelkich  błędów popełnionych  podczas  pisania  aplikacji.  W rolę  testerów wcielą  się 

osoby,  które  wcześniej  nie  miały  styczności  z  aplikacją  S-BR.  Scenariusz  testowania 
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aplikacji wygląda następująco:

 pierwszy użytkownik ma za zadanie dodać 30 użytkowników do bazy,

 kolejnych 20 wprowadza z otrzymanej listy z wygenerowanymi losowymi danymi,

 wylogowanie się zalogowanie na 10 losowo wybranych loginach,

  zmodyfikowanie danych 25 losowych użytkowników,

 kasowanie dowolnej ilości loginów,

 kolejna  osoba  wprowadza  do  bazy  100  klientów,  dane  zostały  zaczerpnięte  z 

losowej internetowej bazy firm i instytucji,

 w kolejnym kroku tester modyfikuje dane losowych 50 klientów,

 zablokowanie/odblokowanie 30 klientów,

 usunięcie z bazy 50 klientów,

 kolejna  osoba  dla  pozostałych  50  klientów w module  „obsługa  firm”  wypełnia 

tabelę losowymi wartościami,

 następnie modyfikuje 25 wprowadzonych danych i dodaje komentarze,

 …..........................................

Po zakończeniu scenariuszy testerzy zgłaszają błędy na jakie trafili podczas pracy z 

aplikacją wraz z ewentualnymi uwagami odnośnie oczekiwanego działania aplikacji. Po 

poprawieniu  znalezionych  błędów  następuje  druga  tura,  w  pierwszej  kolejności 

sprawdzająca  są  wszystkie  błędy z  pierwszego  etapu  i  czy  zostały  poprawione.  Jeżeli 

wcześniejsze błędy zostały poprawione, w kolejnym etapie testerzy wprowadzają dane z 

kolejnego  scenariusza  testowego.  Scenariusze  przeprowadzamy  do  momentu  gdy 

wszystkie znalezione błędy nie zostaną naprawione.
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Rozdział 5 – Zakończenie

Podsumowując  aplikacja  S-BR  w  znaczny  sposób  zautomatyzuje  wiele 

rutynowych  czynności  związanych  z  prowadzeniem  biura  rachunkowego.  Przede 

wszystkim  generowanie  comiesięcznego  zestawienia  zadań  do  zrobienia  pozwala  na 

orientację, które z czynności zostały już wykonane i jaki jest ich wynik. Dzięki temu w 

każdej chwili pracownik biura ma dostęp do tych informacji  i  od razu po zalogowaniu 

widać, które z czynności nie zostały jeszcze ukończone.

Założone  cele  pracy  zostały  osiągnięte,  na  podstawie  specyfikacji  pracy 

biura  rachunkowego  została  zaprojektowana optymalna  baza  danych.  Aplikacja  spełnia 

podstawową funkcję jaką jest usprawnienie rutynowych czynności związanych z obsługą 

klientów.

Moduł  „Terminy”  pozwala  na  dodania  notatek  z  informacją  o  ważnych 

zadaniach, jakie pracownik biura ma wykonać do określonego dnia. Przykładowo, może to 

być przypomnienie o przygotowaniu dokumentacji do leasingu dla klienta lub też terminie 

do kiedy trzeba zrobić bilans.

Aplikacja  posiada  również  pełną  bazę  danych  klientów  biura,  co  w 

znacznym stopniu ułatwia wyszukiwanie wszelkich niezbędnych informacji o kliencie jak 

również proste i łatwe wysyłanie maili do klientów.

System dysponuje trójpoziomowym dostępem. Najwięcej uprawień posiada 

administrator systemu, który zarządza bazą użytkowników systemu i posiada dostęp do 

danych  konfiguracyjnych  z  możliwością  edycji  ustawień.  Kolejne  poziomy dostępu  to 

użytkownik i klient.

Aplikacja S-BR to przetestowane,  stabilne oprogramowania działające na 

dedykowanym  w  sieci  lokalnej  komputerze  z  systemem  Linux  Slackware.  Przy 

odpowiedniej  konfiguracji  routera  sieciowego możliwe jest  logowanie  z  zewnątrz  sieci 

lokalnej. Opcjonalnie można odpowiednio zmodyfikować konfigurację serwera Apache i 

dołączyć szyfrowanie SSL, zwiększające bezpieczeństwo przesyłanych danych. 

Wykorzystanie  platformy  Linux  zapewnia  stabilność  pracy  aplikacji, 

sprawia też, że nie wymagane są opłaty tytułem zakupu licencji na system operacyjny. Sam 

komputer, na którym ma działać system nie musi kosztować dużo, do tego celu wystarczy 

komputer  klasy  desktop.  Brak  środowiska  graficznego  i  specyfika  Linuxa  umożliwia 

wydajną pracę na komputerach tej klasy. Dzięki dodatkowym …..........
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