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Wizja 

1. Wstęp 

 Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu działania oraz zakresu 

funkcjonalności serwisu społecznościowego i aplikacji dla urządzeń mobilnych wspólnie 

czyniących markę Let's go. Ukazuje on w jaki sposób zaspokoją one dotychczas niezrealizowane 

potrzeby rynku, zaznaczając czemu powszechnie występujące rozwiązania okazały się 

niewystarczające; czego więcej żądali użytkownicy i w jaki sposób potrzeby ich zostaną 

zrealizowane, bądź – zważając na rewolucyjność niektórych z projektowanych rozwiązań – niejako 

wykreowane, w ramach systemu Let’s go. Przedstawia potencjalne przeszkody na drodze ku 

wdrożeniu owych rozwiązań, jak i wykreowaną i powziętą metodykę ich przezwyciężania. 

1.1 Zakres 

 Dokument dotyczy serwisu społecznościowego oraz dedykowanej mu aplikacji mobilnej, 

czyniących razem markę Let’s go, a określanych wspólnie mianem Systemu Let’s go, tworzonych 

przez Adriana Czaplę oraz Rafała Schweig w ramach firmy Schczaw Productions. Wyraża on 

zamierzone właściwości docelowe Systemu oraz technologię powziętą na drodze ku ich realizacji. 

Wraz z wymienionymi dalej referencjami daje możliwie szeroki ogląd na założenia projektowe, 

które – jako posiadające funkcją organizującą – winny zarazem wyrażać kształt docelowo 

wdrożonego systemu. 

1.2 Definicje, akronimy i skróty 

Przez nazwę „Let’s go” (pisane również jak w znaku towarowym: „Let’s Go! ”)  rozumie 

się system wykreowany poprzez internetowy serwis oraz powiązaną z nim aplikację mobilną, ich 

użytkowników, jak i tak wygenerowaną przestrzeń dla nich oraz ich wysiłków, które w ramach 

Systemu znajdują swoje trwałe odzwierciedlenie, w bezpiecznej i trwałej bazie informacji doń 

wprowadzanych, przezeń kolekcjonowanych i generowanych jako wnioski z poprzednich. 

Przez Schczaw Productions, rozumie się firmę o tej samej nazwie, określaną także w 

niniejszym dokumencie jako Firma, zaś kreowaną przez duet w składzie: Adrian Czapla (manager, 

developer), Rafał Schweig (developer), a mającą swoją siedzibę w Stalowej Woli. 
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Nazwy aktorów korzystających z usług Systemu wymienione są w „Diagramie przypadków 

użycia”, wymienionym w referencjach niniejszego dokumentu i jako takim stanowiącym jeden z 

jego załączników. 

1.3 Referencje 

Niniejsze wystąpienie dokumentu “Zdefiniowanie problemu”, zawiera załączone wymienione 

niżej referencje, jako następujące po tymże dokumencie. Toteż możliwe jest odesłanie do nich 

poprzez podanie stron, co poniżej się czyni. 

 Karty wymagań 

 Testy akceptacyjne   (str.: 11-20, 21-40) 

 Ekrany 

 Diagram przypadków użycia (str. 41.) 

1.4 Omówienie dokumentu 

 Pozostała część dokumentu zawiera dokładną specyfikację projektu Let’s go. Rozmieszczenie 

poszczególnych sekcji dokumenty przedstawione jest w spisie treści znajdującym się na stronie 3. 

2. Umiejscowienie problemu 

2.1 Korzyści biznesowe 

Poczynając od najbardziej klasycznych możliwości dostarczanych przez powszechnie 

odwiedzane miejsce jego właścicielowi: serwis będzie generował zyski z reklam umieszczanych na 

jego witrynach internetowych. Owe będą zawierały się również w treści wiadomości 

przekazywanych pocztą internetową. Nie będzie natomiast reklamami obciążona aplikacja 

mobilna. 

Przestrzeń reklamowa jak i współpraca z Let’s go powinny okazać się wyjątkowo wysoko 

cenione za sprawą głębokiej znajomości preferencji użytkowników Let’s go i możliwości niezwykle 

trafnego ukazywania reklam użytkownikowi tak, by ten widział je jako możliwości, nie zaś 

obciążenia. 
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W  wyniku tak powstałego zainteresowania firm można spodziewać się rosnącej zyskowności 

serwisu Let’go, jak i wzrostu wartości możliwości prezentowania się przez reklamę w jego ramach 

oraz współpracę z nim. Gdy system osiągnie wysoką rozpoznawalność, zaś cena przestrzeni 

reklamowej w nim nie będzie mogła już wzrastać, z uwagi na konieczność trafności i użytkowości 

udostępnianych w nim reklam dla użytkownika (jako przeciwnych do elitarności), można 

spodziewać się innego rodzaju współpracy z zainteresowanymi firmami. Chodzi tu mianowicie o 

dedykowany sprzęt zintegrowany z aplikacją mobilną Let’s go, rozciągający jeszcze dalej horyzont 

możliwości oferowanych przez Let’s go w zbieraniu informacji o codziennych aktywnościach. 

2.2 Zdefiniowanie problemu 

Problem Stworzenie i utrzymanie systemu na odpowiednim 

serwerze, który da możliwość korzystania z niego 

dużej ilości użytkowników w tym samym czasie oraz 

pozwoli w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym, 

kolekcjonować automatycznie (i przyjmować 

manualnie zamieszczane) dane, jak i generować ich 

liczne konsekwencje, przedstawienia tychże oraz 

porównania takowych pomiędzy użytkownikami. 

Dotyczy Inżynierów systemu, Administratora systemu 

Którego skutkiem jest Brak dostępu do serwisu lub niektórych jego funkcji. 

Satysfakcjonujacym 

rozwiązaniem było by 

Oparcie systemu na zoptymalizowanym kodzie, co 

jest kluczowe wobec złożoności i rewolucyjności 

licznych z dostarczanych przez System funkcji 

pomocnych monitorowaniu codziennego życia 

niezliczonych użytkowników oraz ich interakcji. 

Zakupienie kilku serwerów, które pozwoliły by na 

efektywne działanie portalu. 
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2.3 Umiejsowienie produktu 

Dla wszystkich ludzi. 

Którzy uprawiają sporty, żyją aktywnie, wychodzą realizować 

siebie w świecie, szukają wspólnych zainteresowań 

oraz pragną ukierunkować dostępny sobie wolny czas 

na aktywności fizyczne i społeczne, zaś te 

monitorować i oceniać pod licznymi względami, celem 

usprawnień i własnej promocji. 

Let’s Go jest serwisem społecznościowym oraz systemem 

nadzoru osiągnięć. 

Który umożliwia komunikowanie się z innymi użytkownikami 

przebywającymi w bliskim sąsiedztwie przestrzennym, 

porównywanie wyników, proponowanie 

interesujących osób na podstawie zebranych 

preferencji. 

W przeciwienstwie do innych serwisów społecznościowych nastawionych 

głównie na spędzanie czasu przed komputerem oraz 

nie dostarczającymi narzędzi dla dotarcia do 

interesujących współużytkowników. 

Nasz produkt zachęca ludzi do aktywnego spędzania czasu oraz  

wzajemnego pielęgnowania i rozwoju wspólnych 

zainteresowań i umiejętności, z użytkownikami 

zidentyfikowanymi przez aplikację mobilną, acz 

będącymi w zasięgu naszego wzroku, na wyciągnięcie 

ręki. 
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3. Charakterystyka użytkowników 

 W tym dziale przedstawione zostaną wymagania stawiane przed projektem, jako stanowiące 

wyraz zapotrzebowań poszczególnych typów potencjalnych użytkowników, w formie uchwyconej 

przez inicjatorów projektu. 

3.1 Demografia rynku 

 Obecnie istniejące portale społecznościowe działają wbrew misji, wynikającej z ich nazwy. 

Serwisy sportowe natomiast wyzbyte są podstawowych właściwości wypracowanych przez te 

pierwsze. Schczaw Productions, jako kreowana przez aktywnych użytkowników dostępnych 

dotychczas tego rodzaju aplikacji posiada głęboką znajomość zapotrzebowań rynku na innowacje 

w tej przestrzeni, wynikającą z licznych zawodów w interakcji z typowymi serwisami 

społecznościowymi oraz sportowymi i tym samym: głębokiego poczucia występujących braków, 

jak i ich istoty. 

 Dzięki Let’s go dokonania sportowe zostaną przeniesione w sferę społeczną, zaś oferowane 

funkcjonalności komunikacyjne uzyskają zakotwiczenie w codziennym życiu. Za sprawą aplikacji 

mobilnej możliwy będzie schemat „Let’s see – let’s meet – let’s go!”, gdzie system staje się 

narzędziem na drodze ku wykreowaniu udoskonalonej rzeczwistości, gdzie system pracuje na rzecz 

lepszego życia użytkownika, nie zaś stanowi jego wirtualną odnogę. 

3.2 Użytkownicy 

Odsyła się tu do załącznika, przedstawionego w dziale “Referencje”, tj. do „Diagramu 

przypadków użycia”, który wyczerpująco wyraża niniejszą kwestię. 

3.3 Środowisko użytkownika 

 Serwis internetowy będzie wspierał i obsługiwał powszechnie dostępne platformy i 

przeglądarki. Jeżeli chodzi o aplikację mobilną, w momencie startu docelowym będzie osiągnięcie 

najwyższej, tj. bezproblemowej kompatybilności z systemem Android. Niemniej skrytym za tym 

przyświecającym projektowi celem jest dynamiczne dostosowywanie się do aktualnie dostępnego 

systemu operacyjnego spełniającego najdoskonalej warunki: rozpoznawalności, ergonomiczności 

oraz bezpieczeństwa. 
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3.4 Kluczowe wymagania 

Potrzeba Priorytet Przyczyna Aktualne 

rozwiązanie 

Proponowane rozwiązanie 

Komunikacja na wyciągnięcie 

ręki 

Wysoki Niemożność 

kontaktu z 

osobami 

najbardziej 

interesującymi. 

Spotykaj się z 

zazwyczaj 

nieinteresującymi 

użytkownikami aby 

zweryfikować, czy 

– być możę – są 

interesujący. 

System nie spełnia 

swojej roli. De facto 

nie jest potrzebny. 

Utworzenie ciągłości 

pomiędzy wirtualnym 

światem systemu a 

światem doświadczeń 

użytkownika, który widząc 

interesującą osobę, może 

zidentyfikować ją za 

pośrednictwem aplikacji 

mobilnej i poinformować o 

swojej obecności. 

4. Omówienie produktu 

4.1 Strona techniczna 

 Let’s go to serwis społecznościowy, którego funkcjonalność realizuje się w kwestiach 

statystycznych, porównawczych. Jednakże – zgodnie ze swoją nazwą – mobilizuje on do 

aktywności, a więc wyjścia użytkowników poza środowisko serwisu. Stąd za główny jego trzon 

można uznać udostępniane przezeń funkcjonalności nakierowane na sport. 

 Jako taki uzupełniany będzie poprzez oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, 

dostarczające możliwości: identyfikacji wysiłków użytkowników, identyfikacji wzajemnej 

przestrzennej lokalizacji użytkowników oraz prostej i spontanicznej komunikacji pomiędzy tak 

zlokalizowanymi współużytkownikami. 

 Skromne moduły: tablicowy (strona prezentacyjna użytkownika) oraz komunikacyjny, nie 

dominują portalu; jest on natomiast nakierowany na zbieranie danych o użytkownikach poprzez 

np. wypełnianie testów, manualne definiowanie i automatyczne kolekcjonowanie preferencji 

poszczególnych użytkowników, statystyczne opracowywanie tych danych, przedstawianie owych 

opracowań oraz porównywanie kompatybilności użytkowników na ich tle. 
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4.2 Teaser 

 Let’s go to coś zupełnie rewolucyjnego. To więcej niż platforma komunikacji i 

kolekcjonowania danych. Let’s go to środek ku afirmacji życia i jej wyraz. Można powiedzieć sobie 

„Let’s go” widząc wyprzedzającego nas biegacza i przymierzając się do wybrania odpowiedniej 

opcji w swoim urządzeniu mobilnym, za sprawą której ten otrzyma sygnał, będzie mógł zobaczyć 

kto go „zaczepił”, kim właściwie osoba ta jest, co ich łączy, jak komponują się ich osiągnięcia 

naprzeciwko siebie oraz gdzie dokładnie w tej ta osoba chwili przebywa. Jak widzimy na tym 

nowoczesnym przykładzie; „Let’s go” to słowo-klucz, odwołujące nas do synonimicznie nazwanej 

przestrzeni, dostarczającej dalej opisanych funkcjonalności, która to przestrzeń może stać się 

implantem, na drodze od powzięcia zamiaru, do jego wprawienia w życie, które to wprowadzenie 

bez pośrednictwa owej przestrzeni nigdy nie mogło by zajść. Let’s go dostarcza zatem całkiem 

nowych możliwości w codziennym życiu. 

W Let’s go można umieszczać informacje, poprzez Let’s go można się komunikować, Let’s 

go może nam mówić (co osiągnęliśmy, jak plasujemy się na tle innych, co nowego u naszych 

przyjaciół), Let’s go może nam pomagać, w Let’s go można uczestniczyć, Let’s go można 

realizować. 

4.3 Kontekst produktu 

Omawiany jest tu system jako całość wyrażona wcześniej w niniejszym dokumencie. Jako 

taka nie posiada zewnętrznych niezależnych modułów, co do których relacje trzeba by tu w innym 

wypadku nadmienić.
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Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość założenia konta, aby móc korzystać z serwisu. 

 

Użytkownik wypełnia wszystkie wymagane pola, następnie klika przycisk zarejestruj. 

System sprawdza czy podany adres email istnieje w bazie. Jeżeli nie dodaje użytkownika. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik wypełnia wszystkie wymagane pola i klika przycisk zarejestruj – w 

nowo otwartym oknie system informuje o pomyślnym utworzeniu konta. 

2. Użytkownik wypełnił wszystkie pola, ale w systemie jest już konto utworzone na 

dany adres email – w nowo otwartym oknie system informuje o tym że istnieje konto 

o podanym adresie email. 

3. Użytkownik nie wypełnił wymaganych pól – system informuje o konieczności 

wypełnienia pól. 

Priorytet:   Krytyczny 

Szacowany czas:  10h 

Ekran: 
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Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników, 

aby móc komunikować się z innymi osobami. 

 

Użytkownik wybiera osobę do której chce wysłać wiadomość, następnie na nowej stronie 

wpisuje treść wiadomości i klika przycisk wyślij. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik wpisuje treść wiadomości i zatwierdza przyciskiem wyślij – system 

informuje o wysłaniu wiadomości. 

2. Użytkownik nie wpisał treści wiadomości i kliknął przycisk wyślij – system 

informuje o tym że wiadomość jest pusta. 

Priorytet:   Wysoki 

Szacowany czas:  10h 

Ekran: 
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Opis: 

Jako moderator chcę mieć możliwość usuwania treści, aby móc usuwać treści niezgodne 

z regulaminem. 

 

Moderator wyszukuje treść niezgodną z regulaminem i naciska przycisk usuń. Otwiera 

się nowe okno w którym może potwierdzić klikając przycisk usuń lub anulować wybór 

klikając przycisk anuluj. 

Testy akceptacyjne: 

1. Moderator naciska przycisk usuń – system informuje go o skasowaniu treści. 

2. Moderator naciska przycisk anuluj – okno zamyka się, treść nie zostaje usunięta. 

Priorytet:   Wysoki 

Szacowany czas:  8h 

Ekran: 
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Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość edytowania swoich treści, aby móc zmieniać 

posty. 

 

Użytkownik wybiera post który chce zmienić, klika przycisk edytuj. Otwiera się nowe 

okno w którym może zmienić treść i nacisnąć przycisk zapisz lub anuluj. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik edytuje post i naciska przycisk zapisz – system informuje go o zmianie 

treści. 

2. Użytkownik naciska przycisk anuluj – okno zamyka się, treść nie zostaje zmieniona. 

Priorytet:  Średni 

Szacowany czas:  6h 

Ekran: 
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Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość usuwania swoich treści, aby móc skasować posty 

lub zdjęcia. 

 

Użytkownik wybiera treść którą chce skasować i klika przycisk usuń. Otwiera się nowe 

okno w którym może potwierdzić klikając przycisk usuń lub anulować wybór klikając 

przycisk anuluj. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik naciska przycisk usuń – system informuje go o skasowaniu treści. 

2. Użytkownik naciska przycisk anuluj – okno zamyka się, treść nie zostaje usunięta. 

Priorytet:   Średni 

Szacowany czas:  6h 

Ekran: 
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Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania zdjęć, aby inni użytkownicy mogli je 

zobaczyć. 

 

Użytkownik wybiera zdjęcie które chce dodać i potwierdza przyciskiem dodaj. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik naciska przycisk dodaj – system informuje go o dodaniu zdjęcia. 

Priorytet:   Średni 

Szacowany czas:  8h 

Ekran: 

 

  



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „WYSZUKAJ ZNAJOMYCH” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 17 

 

Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość wyszukiwania osób, aby móc znaleźć znajome 

osoby. 

 

Użytkownik wpisuje dane osoby którą chce znaleźć, pojawia się lista osób pasujących do 

wyszukiwanych kryteriów. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik wyszukuje osobę – system wyświetla liste osób lub informacje że nie 

znaleziono takiej osoby. 

2. Użytkownik nie wpisał nic w polu wyszukiwania – system wyświetla informacje o 

konieczności uzupełnienia pola wyszukiwania. 

Priorytet:   Wysoki 

Szacowany czas:  10h 

Ekran:  

 

 



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „UTWÓRZ WYDARZENIE” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 18 

 

Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość tworzenia wydarzeń, aby inni użytkownicy 

mogli dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach. 

 

Użytkownik wypełnia potrzebne informacje, następnie klika przycisk dodaj. System 

sprawdza czy wszystkie pola zostały wypełnione. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik wypełnił wszystkie pola – system wyświetla informację o dodaniu 

wydarzenia. 

2. Użytkownik nie wypełnił wszystkich pól – system informuje o konieczności 

wypełnienia pól. 

Priorytet:   Średni 

Szacowany czas:  7h 

Ekran: 

 

 

 



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „WYŚWIETLAJ AKTUALNE WYDARZENIA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 19 

 

Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość przeglądania aktualnych wydarzeń, aby móc 

sprawdzić aktualne wydarzenia i wziąć udział jeżeli wydarzenie było by dla mnie 

interesujące. 

 

Użytkownik przegląda aktualne wydarzenia wyświetlone w postaci listy i może zgłosić 

chęć udziału poprzez odpowiedni przycisk. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik naciska przycisk, zgłaszając chęć udziału w wydarzeniu – system 

wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia 

Priorytet:   Średni 

Szacowany czas:  6h 

Ekran: 

 

 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „WYLOGUJ” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 20 

 

Opis: 

Jako użytkownik chcę mieć możliwość wylogowania się, aby nikt nie miał dostępu do 

mojego konta. 

 

Użytkownik klika przycisk wyloguj i zostaje przeniesiony na stronę informującą o 

pomyślnym wylogowaniu. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik kliknął przycisk wyloguj – system wyświetla informację o wylogowaniu. 

Priorytet:   Wysoki 

Szacowany czas:  5h 

Ekran: 

 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „ZDEFINIUJ HASŁO” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 21 

 

Opis: 

Jako użytkownik zarejestrowany, chcę mieć możliwość zdefiniowania hasła, bez 

którego nie będzie możliwy dostęp do wprowadzonych przeze mnie danych w celu 

ich edycji, aby nie być w żadnym wypadku narażonym na problemy społeczne w 

wyniku niepożądanej tychże danych zmiany. 

 

Dopiero hasło i nazwa użytkownika jednoznacznie go identyfikują, zatem każdy 

użytkownik uzyskuje samodzielnie zdefiniowane hasło już podczas rejestracji w 

serwisie, podążając za łączem „Rejestracja”, a następnie uzupełniając odpowiedni 

formularz. Jeżeli użytkownik pragnie zmienić raz zdefiniowane hasło, w 

odpowiednim formularzu wprowadza najpierw stare hasło, następnie zaś nowe hasło, 

po czym – zatwierdzając formularz – przesyła tak wprowadzone dane. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik wprowadza swoje dotychczasowe hasło błędnie, podaje pożądane 

nowe hasło i zatwierdza formularz. Zostaje przekierowany do punktu wyjścia, 

poinformowany o nieautoryzowanej próbie zmiany hasła i poproszony o 

wprowadzenie poprawnego dotychczasowego hasła. 

2. Użytkownik wprowadza swoje dotychczasowe hasło poprawnie, podaje 

pożądane nowe hasło. Nim jednak zatwierdzi formularz wyskakuje informacja o 

tym, iż hasło jest za krótkie. Użytkownik zmienia pożądane nowe hasło i 

zatwierdza formularz. Program wykonany na serwerze uznaje jednak, że hasło 

jest zbyt proste do złamania. Użytkownik zostaje przekierowany do punktu 

wyjścia oraz poinformowany o istocie problemu. 

Priorytet:  Średni 

Szacowany czas: 12h 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „ZDEFINIUJ HASŁO” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 22 

 

Ekran: 

 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „ZAPEWNIAJ DOSTĘP DO DZIAŁÓW WSPARCIA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 23 

 

Opis: 

Jako (potencjalny) użytkownik pragnę, by każda witryna serwisu zapewniała prosty 

dostęp do głównej witryny serwisu oraz by główna witryna serwisu zapewniała 

prosty dostęp do instrukcji (łącze "Pomoc"), najczęściej zadawanych pytań (łącze 

"FAQ"), jak i danych kontaktowych władz i odpowiednich wydziałów serwisu (łącze 

"Kontakt"), abym miał możliwość szybkiego odnalezienia najważniejszych treści 

pomocniczych i formalnych. 

 

Zgodnie z powszechnie wykreowanymi zwyczajami oraz ergonomią, za którymi 

kieruje się intuicja, każda z witryn posiada przejrzyście uszeregowane przy dolnym 

marginesie, najważniejsze łącza. Ich nazwy ponownie odpowiadają najczęściej 

występującym oczekiwaniom, zaś te alternatywne zaspokojone są przez pola 

niewidoczne, dzięki którym użytkownik korzystający z wyszukiwania 

programowego, powinien odnieść sukces. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik znajduje się na dowolnej witrynie serwisu. Liczy na szybkie 

znalezienie działu najczęściej zadawanych pytań. Pobieżne przejrzenie marginesów 

witryny przynosi mu sukces. 

2. Użytkownik znajduje się na dowolnej witrynie serwisu. Oczekuje, że wyszukanie  

w treści strony słowa „FAQ” pozwoli odnaleźć mu łącze do działu najczęściej 

zadawanych pytań. Tak też ma się sytuacja. 

3. Użytkownik znajduje się na dowolnej witrynie serwisu. Pragnie jednak szybko 

znaleźć się na stronie głównej. Liczy na to, że jeżeli w nagłówku witryny odnajdzie 

logo Let’s go, to okaże się ono łączem do pożądanej witryny. Intuicje użytkownika 

okazują się trafne. 

Priorytet:  Wysoki 

Szacowany czas:  2h 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „ZAPEWNIAJ DOSTĘP DO DZIAŁÓW WSPARCIA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 24 

 

Ekran: 

 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „ZARZĄDZAJ WIELOMA KONTAMI” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 25 

 

Opis: 

Jako administrator pragnę być w stanie zarządzać kontami wielu użytkowników 

jednocześnie tak, bym miał możliwość wydajnego wypełniania swoich 

obowiązków. 

Administrator loguje się do swojego konta. W wypadku administratora główne menu 

jest bogatsze o przycisk stanowiący łącze do narzędzi administracyjnych. Po jego 

wybraniu następuje przekierowanie do odpowiedniej witryny, bądź też zmienia się 

na nią zawartość głównej ramki. W tej dostępny jest inteligentny „searchbox” 

wsparty dynamicznym wyskakującym oknem, wyświetlającym listę kont, których 

nieprywatne dane spełniają obecne zapytanie wyszukiwania. Administrator wybiera 

interesujące go konta, operacją jaką chcę im zaaplikować i zatwierdza. 

Testy akceptacyjne: 

1. Administrator systemu loguje się do własnego konta. Planuje przydzielić trzem 

użytkownikom, posiadającym już konta w serwisie, prawa moderatorskie. 

Dopiero rozpoczął swoją rolę, jako administrator. Liczy, że wyszukując w treści 

strony ciągu „administr” odnajdzie łącze do ustawień administracyjnych. Nie 

zostaje zawiedziony. 

2. Administrator znajduje w głównym menu łącze „Narzędzia administracyjne”, za 

którym podąża. Wspierany przez chmurki z podpowiedziami na pewno dotrze do 

pożądanej zawartości systemu. Ostatecznie pojawia się przed nim ekran, w 

którym może wyszukiwać konta użytkowników oraz zaznaczać jednocześnie 

wiele z nich, na których to następnie wykona pożądaną operację. 

3. Administrator systemu loguje się do własnego konta. W głównym menu znajduje 

łącze „Narzędzia administracyjne”, jednak pomyłkowo podąża za innym łączem. 

Ma jednak wciąż prostą możliwość dotarcia do żądanej witryny, bowiem łącze 

„Narzędzia administracyjne” stanowi element głównego menu, dostępnego z 

każdej witryny serwisu. 

Priorytet:  Wysoki 

Szacowany czas: 6h 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „ZARZĄDZAJ WIELOMA KONTAMI” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 26 

 

Ekran: 

 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „DOSTARCZAJ POMOCNEJ INSTRUKCJI” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 27 

 

Opis: 

Jako "technicznie oporny" (potencjalny) użytkownik pragnę, by zarówno serwis, 

jak i aplikacja mobilna, były wsparte użyteczną, tj.: dokładną, opartą na 

prezentacjach typu "krok po kroku" i prostą do przeszukiwania, instrukcją użycia 

tak, bym mógł korzystać możliwie ze wszystkich użyteczności serwisu oraz abym 

nigdy nie doznał uszczerbku w wyniku niewłaściwego ich zrozumienia, a następnie 

użycia. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik znajduje interesującą go kategorią na liście łączy. Podążając za 

łączem zauważa, iż dynamiczne okienko zawiera teraz łącza odsyłające do 

bardziej szczegółowych treści, zaś drugie dynamiczne okienko wyświetla owe 

treści.  W wypadku zawędrowania do nieodpowiedniego działu użytkownik 

może w prosty sposób cofnąć się, za pośrednictwem dostępnego przycisku. 

2. Użytkownik szuka interesującej go informacji. Niestety nie osiąga powodzenia. 

Wciąż ma jednak możliwość skorzystania z automatycznego czatu. Jeżeli 

program działający na serwerze dopasuje do wpisanego hasła treści z któregoś z 

działów pomocy, wyświetli je w dynamicznym okienku. W innym wypadku w 

oknie czatu pojawią się podpowiedzi jak warto definiować swoje zapytania, by 

odnieść sukces. Gdy wszystkie opcje zawiodą, zawsze widocznym pozostaje 

łącze „Kontakt”. 

Priorytet:  Wysoki 

Szacowany czas:  8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „DOSTARCZAJ POMOCNEJ INSTRUKCJI” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 28 

 

Ekran: 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „NADAJ PRZYWILEJE” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 29 

 

Opis: 

Jako administrator pragnę być w stanie przydzielać przywileje dla kont 

utworzonych w ramach serwisu tak, bym miał możliwość przypisywania do tychże 

kont praw moderatorskich z wewnątrz systemu. 

Administrator wybrał pożądaną operację oraz odnalazł i zaznaczył konta, które chce 

jej poddać. Pozostaje jeszcze potwierdzić całą tak zdefiniowaną operację. Pojawia 

się zapytanie, czy administrator jest pewien swojej decyzji. Gdyby jednak pomylił 

się, po wykonaniu operacji oprócz monitu o jej sukcesie, pojawi się także opcja 

cofnięcia właśnie wykonanej zmiany na zawartości bazy użytkowników. 

Testy akceptacyjne: 

1. Administrator nie zaznaczył żadnych użytkowników, choć chciał dwóm z nich 

nadać prawa moderatorskie. Aczkolwiek monit o sukcesie operacji zawiera 

informacje wyrażające jaka zmiana została dokonana, zatem administrator ma 

szanse zauważyć swoją pomyłkę. 

2. Administrator przypadkowo zaakceptował operację w formie zdefiniowanej na 

daną chwilę. Nie tego jednak chciał. Niemniej może odetchnąć, bowiem pojawiło 

się przed nim dopiero zapytanie, czy jest pewien, iż chce podjąć tę operację.  

Priorytet:  Średni 

Szacowany czas: 3h 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „NADAJ PRZYWILEJE” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 30 

 

Ekran: 

  



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „PRZEGLĄDAJ BEZ LOGOWANIA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 31 

 

Opis: 

Jako użytkownik zarejestrowany, pragnę mieć możliwość przeglądania dostępnych 

publicznie w ramach serwisu treści bez uprzedniego logowania tak, aby uniknąć 

logowania, które jest czasochłonne oraz może okazać się ryzykowne w ramach 

niebezpiecznego połączenia sieciowego. 

 

Użytkownik pragnie wczytać stronę główną serwisu. Na podstawie danych 

identyfikacyjnych użytkownika (np. adres IP), program działający na serwerze 

decyduje jak go potraktować (tj. jakie reklamy wyświetlić, czy potraktować jego 

wizytę jako pierwszą). We właściwym sformatowaniu strony podług życzeń 

użytkownika pomagają również odpowiednie pliki cookie. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik wchodzi na stronę główną serwisu. Nie jest zalogowany. Liczy 

jednak, że motyw wizualny strony będzie zgodny z jego ulubionym i wcześniej 

używanym oraz nie będzie nagabywany poprzez wyświetlanie zaproszenia do 

dołączenia do znanego mu przecież dobrze serwisu. Użytkownik jest zadowolony, 

bowiem otrzymuje doświadczenie możliwie zbliżone do doświadczenia przeglądania 

publicznych witryn serwisu, jak gdy bywał zalogowany. 

Priorytet:  Średni 

Szacowany czas:  3h 

  



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „PRZEGLĄDAJ BEZ LOGOWANIA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 32 

 

Ekran: 

  



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „BLOKUJ PUBLICZNE FUNKCJONALNOŚCI KONTA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 33 

 

Opis: 

Jako moderator, chcę mieć możliwość blokowania publicznych funkcjonalności 

danego konta, aby móc odpowiednio reagować na powtarzające się zgłoszenia o 

naruszaniu przez użytkownika powszechnie obowiązujących norm, wobec faktu 

niemożności usunięcia jego konta, które to stanowiłoby ingerencję w prywatne dane 

zakumulowane w bazach systemu. 

 

Moderator wybiera konta, które chce wywłaszczyć ze zbioru publicznych 

funkcjonalności. System zapisuje nowy stan aktualnie dostępnych przywilejów 

tychże kont. Owe konta wciąż funkcjonują w ramach zawężonej liczby 

funkcjonalności. Żadne dane nie znikają z systemu, aby nie zaburzać ich logicznej 

ciągłości. Bezpośrednim posprzątaniem krzywdzących treści umieszczonych przez 

użytkownika mogą zająć się pozostali użytkownicy z prawami moderatorskimi, 

reagując na odpowiednie zgłoszenia. W międzyczasie użytkownik jest uziemiony i 

niezdolny przynosić kolejnych szkód społeczności. 

Testy akceptacyjne: 

1. Moderator pragnie ograniczyć prawa wyłącznie jednego użytkownika. Nie 

potrzebuje korzystać z bogatego zbioru narzędzi moderatorskich. Zmierza ku 

profilowi winowajcy. Okazuje się, że jako zalogowany moderator, ma również z 

poziomu profilu użytkownika dostęp do dodatkowych, przydatnych mu narzędzi. 

Wybiera „Ban me”. 

Priorytet:  Wysoki 

Szacowany czas:  6h 

  



LET’S GO! KARTA WYMAGAŃ „BLOKUJ PUBLICZNE FUNKCJONALNOŚCI KONTA” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 34 

 

 

Ekran: 

 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „WYŚWIETLAJ ERGONOMICZNE WYKRESY” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 35 

 

Opis: 

Jako (potencjalny) użytkownik pragnę, by wykresy prędkości, przyspieszenia, 

tętna, itp., wyrażające dane zebrane podczas treningu i przesłane na serwis były 

zunifikowane z wykresem przestrzennego przemieszczenia, np. poprzez 

zróżnicowaną kolorystykę tego wykresu tak, by prezentowane dane były podatne na 

intuicyjną interpretację i wyrażały możliwie najwięcej w pobieżnym oglądzie. 

 

System dostarcza zróżnicowanej, bogatej gamy środków analizy, przetwarzania i 

przede wszystkim intuicyjnego prezentowania – automatycznie kolekcjonowanych 

przez aplikację mobilną i dedykowane jej urządzenia bezprzewodowe – danych. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik dysponuje ilustracją przemieszczenia oraz wykresem danych 

biofizycznych. Wskazując odpowiedni punkt w czasie np. za pośrednictwem 

wykresu, zauważa na ilustracji, gdzie w danym momencie się mieścił. Uznaje 

jednak przeskakiwanie pomiędzy przedstawieniami za męczące i nie dające 

ogólnego oglądu, unifikującego przemieszczenie oraz dane biofizyczne na 

przeciągu całego treningu. Myśli, że to jego ostatni trening z Let’s go. Jednak 

zauważa, iż kolorowy wykres spełnia jego oczekiwania, inaczej niż u 

konkurencji! 

Priorytet:  Średni 

Szacowany czas:  13h 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „WYŚWIETLAJ ERGONOMICZNE WYKRESY” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 36 

 

Ekran: 

 

  



LET’S GO!  KARTA WYMAGAŃ „EDYTUJ WPROWADZONE TREŚCI” 

 

Materiały poufne Schczaw Productions, 2013 Strona 37 

 

Opis: 

Jako (potencjalny) użytkownik, pragnę mieć możliwość usuwać dane jednostki 

informacji zebrane przez urządzenia monitorujące, a przekazane na serwer przez 

aplikację mobilną tak, bym mógł zatrzeć ślad po wydarzeniu, którego nie chcę 

upamiętniać. 

 

Zalogowany użytkownik najzwyczajniej przegląda własne dane. System dostarcza 

możliwości edycji wpisów z tego poziomu. Gdy użytkownik przeglądając konkretne 

wydarzenie zdecyduje się je usunąć, ma możliwość wysłać takie żądanie. Zostanie 

ono obsłużone przez program na serwerze i pociągnie za sobą odpowiednią korektę 

w bazie danych. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik przegląda swój ostatni trening fizyczny z wczorajszego dnia. 

Uświadamia sobie jednak, iż nie można wiosłować po asfalcie, a po bułki chodzi 

się pieszo. Pragnie zatem ten błędny – z własnej winy – wpis, usunąć. Zauważa 

przycisk „Usuń przeglądane wydarzenie”. Wydaje mu się oczywistym, że 

dotyczy on usunięcia dokładnie i tylko tego, czego pragnął. Kilka zatem przycisk, 

a po zatwierdzeniu odpowiedniego monitu, ostatecznie dopełnia swego. 

2. Użytkownik niechcący wyłączył aplikację mobilną w trakcie treningu. Trening 

rozdzielił się na dwie jednostki, z których jedna trwała jedynie minutę. Po 

powrocie, nieco zagniewany na świat, pragnie usunąć swój niedoszły fragment 

treningu. Zauważając jednak przycisk „Scal z innym wydarzeniem”, uświadamia 

sobie, że nie musi już brać poprawek na niewyrozumiałe oprogramowanie. 

Priorytet:  Niski 

Szacowany czas:  7h 
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Opis: 

Jako (potencjalny) użytkownik, pragnę mieć możliwość okresowego 

upublicznienia swojego miejsca w przestrzeni wyznaczonego poprzez aplikację na 

urządzeniu mobilnym, w czasie rzeczywistym tak, bym mógł ujawnić własne 

położenie i wysiłki swym przyjaciołom. 

 

Zalogowany użytkownik zachowuje odpowiednio ciągłe połączenie internetowe z 

serwerami serwisu. W aplikacji mobilnej wyznacza przez jaki okres czasu chce być 

widoczny na mapce na jego profilu oraz ma ewentualną możliwość doprecyzowania 

ad hoc, komu taka widoczność będzie zapewniona. Od tego czasu wszelkie dane 

dotyczące położenia przekazane do systemu, będą w odpowiedni sposób 

upublicznione. 

Testy akceptacyjne: 

1. Użytkownik pragnie wyjaśnić znajomemu, jak do niego dotrzeć, acz próby 

werbalne zawodzą. Ustawia licznik na krótki okres czasu, wybiera przyjaciela 

któremu chce się ujawnić i zatwierdza. Wyświetla się monit o przyjęciu 

zgłoszenia przez serwer. 

2. Użytkownik wysyła zgłoszenie o udostępnienie swojej pozycji wszystkim, przez 

najbliższe 30 minut. Ku swojemu zaskoczeniu zostaje poinformowany o braku 

połączenia internetowego, ale na szczęście również o zakolejkowaniu zgłoszenia 

w aplikacji na urządzeniu. 

3. Minęło 30 minut od zakolejkowania zgłoszenia o udostępnienie swojej pozycji. 

Użytkownik analizuje kartotekę ostatniego żądania i zauważa po pierwsze, że 

żądanie jest przeszłe, po drugie zaś, iż jego pozycja była sukcesywnie 

przekazywana do systemu, łącznie przez 10 minut. 

Priorytet:  Wysoki 

Szacowany czas:  27h 
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Administrator

Użytkownik

Moderator

Zarządzaj wieloma kontami

Wyszukaj osobę

Nadaj przywileje

Przeglądaj bez logowania

Usuń treść nieregulaminową

Wyświetlaj instrukcję obsługiRejestruj

Wyświetlaj łącza do 
działów pomocy

Stwórz wydarzenie

Wyślij wiadomość

Wyświetlaj ergonomiczne wykresy

Przeglądaj wydarzenia

Zdefiniuj hasło

Usuń treść

Dodaj zdjęcie

Wyloguj

Edytuj treść

Usuń zdarzenie

Ujawnij położenie innym

Blokuj publiczne 
funckjonalności konta

Gość




