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Student Notifier – Dokumentacja projektu

Student Notifier to system, którego celem jest powiadamianie studentów o uczelnianych sprawach.
Jest on podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to aplikacja mobilna (w tej chwili przeznaczona
na system Android, docelowo można też stworzyć aplikację iOS), z której korzystaliby studenci.
Druga  część  to  panel  administracyjny,  który  ma  służyć  zarządzaniu  powiadomieniami.  Panel
administracyjny to aplikacja webowa napisana w języku PHP, z wykorzystaniem Slim Framework.
System pozwala informować studentów różnymi drogami – poprzez:

• powiadomienia push,
• wiadomości email,
• wiadomości SMS.

Aplikacja mobilna będzie komunikować się z serwerem przez REST API.

W  dalszej  części  dokumentu  znajduje  się  opis  aplikacji  mobilnej  dla  studentów  i  panelu
administracyjnego dla pracowników uczelni.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna  Student Notifier  jest prosta i intuicyjna. By z niej
korzystać  użytkownik  musi  założyć  konto.  W  celu  wyeliminowania
niepowołanych użytkowników, w systemie będą mogły zarejestrować się
tylko osoby, które posiadają maile studenckie z domeną UEKu. Na maila
będzie wysyłany link aktywacyjny. Po rejestracji użytkownik może się
zalogować, co zostało przedstawione na Rys. 1. Logowanie następuje po
wpisaniu prawidłowych danych logowania – adresu email oraz hasła.

Głównym ekranem po zalogowaniu jest zakładka z listą powiadomień,
ekran  ten  został  przedstawiony  na  Rys.  2.  Każde  powiadomienie  
jest  przypisane  do  odpowiedniej  kategorii  (kategorie  są  ustalane  
w  panelu  administracyjnym).  Powiadomienia  mają  swój  tytuł,  tekst
główny oraz ikonę. Te elementy sprawiają, że lista jest przejrzysta. Po
kliknięciu w dane powiadomienie na liście można zobaczyć jego pełny
podgląd (ekran ten przedstawia Rys. 3.). Przesuwanie ekranu w prawo
lub lewo skutkuje pokazaniem się listy powiadomień przefiltrowanych
względem danej kategorii, co również jest wygodne dla użytkownika.

Rysunek 1: Logowanie 
do systemu w aplikacji 
mobilnej.
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Kolejną  zakładką  w  aplikacji  jest  czat.  Docelowo  użytkownik  będzie  mógł  pisać  prywatne
wiadomości do innych studentów posiadających konto. Będą również istniały pokoje tematyczne
związane z różnymi kategoriami (np. dla kategorii „Ośrodek Sportu”). Nie wszystkie kategorie (np.
powiadomienia Rektora lub Dziekanat)  będą miały swoje pokoje czatowe.  Główny ekran czatu
został przedstawiony na Rys. 4.

Użytkownik aplikacji może w dowolnej chwili wyłączyć lub włączyć otrzymywanie powiadomień
push, powiadomień SMS oraz informacyjnych emaili. Zostało to przedstawione na Rys. 5. Ponadto
może  dołączyć  uaktywnić  lub  wyłączyć  powiadomienia  z  dostępnych  kategorii,  co  zostało
przedstawione na Rys. 6. (Uwaga! Każdy użytkownik automatycznie ma włączone powiadomienia
rektora  i  z  dziekanatu,  a  także  powiadomienia  dotyczące  jego  rocznika.  Użytkownik  nie  ma
możliwości otrzymywania informacji z innych roczników studiów).

Rysunek 2: Widok listy 
powiadomień.

Rysunek 3: 
Szczegółowy podgląd 
powiadomienia.

Rysunek 4: Widok 
głównego ekranu 
czatu.

Rysunek 5: Ekran 
ustawień 
powiadomień.

Rysunek 6: Ekran 
z widokiem 
aktualnych 
kategorii.



Panel administracyjny

Panel administracyjny również jest nieskomplikowany. Strona
WWW  jest  responsywna,  zatem  dobrze  obsługuje  się  ją
zarówno na standardowym komputerze, jak i na urządzeniach
z mniejszymi ekranami – telefonach lub tabletach. Logowanie
do niego odbywa się poprzez wpisanie prawidłowego loginu 
i hasła. Widok ten został przedstawiony na Rys. 7. 

Osoba  z  prawami  administratora  może  dodawać  nowe  lub
usuwać  istniejące  kategorie  powiadomień,  co  zostało
przedstawione  na  Rys.  8.  Ponadto  może  zarządzać
użytkownikami w systemie (dodawanie,  edycja i  usuwanie),
co widać na Rys. 9.

Osoba z prawami administratora może wysłać powiadomienie do użytkowników systemu poprzez
wypełnienie formularza, co zostało przedstawione na Rys. 10. Powiadomienie należy przypisać do
odpowiedniej grupy. Emaile informacyjne są wysyłane przy pomocy serwera. Powiadomienia push
są wysyłane z wykorzystaniem Firebase. Z kolei przy wysyłaniu powiadomień SMS istnieją dwa
sposoby:

• Wykorzystanie  istniejących  serwisów  do  masowej
wysyłki SMS (wówczas koszt jednej wiadomości to
kilka – kilkanaście groszy).

• Stworzenie  dodatkowej  aplikacji  mobilnej  do
systemu,  która  komunikowałaby  się  
z  serwerem  przez  REST  API  i  automatycznie
wysłałaby  wiadomości  SMS  do  zainteresowanych
osób.  Zdecydowanie  obniżyłoby  to  koszty
utrzymania  systemu,  gdyż  operatorzy  telefonii
komórkowych oferują taryfy z darmowymi SMS-ami
(wówczas  miesięczny  koszt  obsługi  powiadomień
SMS mógłby zamknąć się w kilkunastu zł).

Klikalny  prototyp  aplikacji  mobilnej  Student  Notifier  przeznaczonej  na  system  Android  jest
dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=0B0cqx-cqLFV3alNTa0FnQ042QVU

Rysunek 7: Logowanie do 
panelu administracyjnego.

Rysunek 8: Widok listy kategorii. Rysunek 9: Widok listy 
użytkowników.

Rysunek 10: Formularz wysyłania 
powiadomienia.
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