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Streszczenie

In¿ynieria rolnicza jest prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ wiedzy, która oprócz metod tradycyjnych bardzo czêsto korzysta
z nowoczesnych technologii informatycznych. Istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci naukowej pracowników oœrodków naukowo-
badawczych zajmuj¹cych siê jej rozwojem jest prezentowanie swoich osi¹gniêæ w ramach konferencji naukowych
organizowanych zarówno w kraju jak i zagranic¹. Oœrodki zajmuj¹ce siê ich organizacj¹ borykaj¹ siê z wieloma problemami
zarówno natury czysto organizacyjnej jak i merytorycznej. Niniejsza praca prezentuje autorski internetowy system
informatyczny „Orkon”, którego zadaniem jest wspomaganie organizacji konferencji naukowych z zakresu in¿ynierii rolniczej.
Zadaniem systemu jest usprawnienie procesu pozyskiwania, przetwarzania oraz przep³ywu informacji.

INTERNETOWY SYSTEM „ORKON”
WSPOMAGAJ¥CY ORGANIZACJÊ

KONFERENCJI NAUKOWYCH Z ZAKRESU
IN¯YNIERII ROLNICZEJ

1. Wprowadzenie

2. Cel i zakres pracy

Popularnoœæ Internetu roœnie w bardzo du¿ym tempie.
Z tego powodu wzrasta równie¿ zainteresowanie i zapotrzebo-
wanie na rozproszone aplikacje internetowe. Coraz czêœciej
wszelkiego rodzaju firmy, organizacje, instytucje wykorzystuj¹
aplikacje tego typu do prezentacji swoich osi¹gniêæ i mo¿li-
woœci. Dziêki temu mog¹ w bardzo ³atwy i szybki sposób
dotrzeæ do zainteresowanych osób.

In¿ynieria rolnicza jest prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹
wiedzy, która oprócz metod tradycyjnych bardzo czêsto
korzysta z nowoczesnych technologii informatycznych [3].
Istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci naukowej pracowników oœrodków
naukowo-badawczych zajmuj¹cych siê jej rozwojem jest
prezentowanie swoich osi¹gniêæ w ramach krajowych oraz
zagranicznych konferencji. Oœrodki zajmuj¹ce siê ich organi-
zacj¹ borykaj¹ siê z wieloma problemami zarówno natury
czysto organizacyjnej jak i merytorycznej. W procesie zarz¹-
dzania organizacj¹ konferencji zastosowanie dedykowanych
internetowych systemów informatycznych w znacznym stop-
niu usprawnia proces pozyskiwania, przetwarzania oraz prze-
p³ywu informacji [1, 6].

Przyk³adem takiej aplikacji jest wytworzony w ramach
niniejszej pracy internetowy system zarz¹dzania konferen-
cjami naukowymi. Jego podstawowym zadaniem jest u³atwie-
nie przygotowania wszelkich formalnoœci niezbêdnych do
zorganizowania konferencji naukowej. Aplikacja pozwala
równie¿ na automatyzacjê wiêkszoœci czynnoœci z ni¹ zwi¹za-
nych. Przy tworzeniu systemu wykorzystano najnowsze tech-
nologie wspomagaj¹ce proces projektowania oraz kodowania
rozproszonych aplikacji internetowych. W znacz¹cy sposób
wp³ynê³y one na efektywnoœæ zarówno samego procesu
wytwarzania aplikacji, jak i ca³ego systemu.

Celem pracy by³o zaprojektowanie i wytworzenie
rozproszonego systemu informatycznego wspomagaj¹cego
organizacjê konferencji naukowych z zakresu in¿ynierii
rolniczej. Opracowany projekt systemu zosta³ odwzorowany w
postaci diagramów oraz kodu Ÿród³owego aplikacji.
Wytworzona aplikacja internetowa podzielona zosta³a na trzy
modu³y:

modu³ administratora,·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

modu³ u¿ytkownika,
modu³ goœcia.
Modu³ administratora odpowiedzialny jest za przygotowa-

nie wszystkich danych zwi¹zanych z organizowan¹ konfe-
rencj¹, sprawdzaniem poprawnoœci danych w zg³oszeniach
przesy³anych przez u¿ytkowników, a tak¿e zarz¹dzanie ca³ym
systemem informatycznym.

Modu³ u¿ytkownika przeznaczony jest dla osób, które
zg³osi³y swój udzia³ w aktualnie organizowanej konferencji.
Podczas zg³oszenia, u¿ytkownik otrzymuje dane potrzebne do
zalogowania siê do systemu. U¿ytkownik, oprócz dostêpu do
ogólnych informacji na temat konferencji, ma mo¿liwoœæ
zg³oszenia swojego wyst¹pienia oraz edycji danych
dotycz¹cych zg³oszenia.

Modu³ goœcia przeznaczony jest dla osób, które odwiedzaj¹
stronê internetow¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych
tematyki, miejsca, uczestników, programu oraz zasad
uczestnictwa w konferencji.

Po rozpoznaniu istniej¹cych technologii podjêto decyzjê, ¿e
do wytworzenia systemu u¿yta zostanie technologia ASP.NET
w wersji 3.5 z wykorzystaniem jêzyka programowania C#
w œrodowisku Visual Studio 2008 oraz system zarz¹dzania
bazami danych Microsoft SQL Server 2008 [2, 7]. Przy
tworzeniu dokumentacji, odwzorowuj¹cej tworzony system,
wykorzystano graficzne diagramy w notacji UML [5]
przygotowane za pomoc¹ programu Visual Paradigm for UML
6.2 Community Edition.

Zakres pracy zwi¹zany z realizacj¹ systemu obejmowa³:
analizê struktury systemu wspomagaj¹cego organizacjê
konferencji wykorzystywanego dotychczas w Instytucie
In¿ynierii Rolniczej,
analizê wymagañ oraz konsultacje z organizatorami
konferencji w celu szczegó³owego zdefiniowania funkcjo-
nalnoœci systemu,
sporz¹dzenie diagramów przedstawiaj¹cych strukturê
aplikacji internetowej, jej funkcjonalnoœci oraz aspekt
dynamiczny dzia³ania systemu,
opracowanie struktury baz danych oraz ich wype³nienie,
opracowanie i implementacjê interfejsu aplikacji,
implementacjê kodu systemu,
przeprowadzenie testowania systemu z udzia³em organiza-
torów oraz potencjalnych uczestników konferencji,
wdro¿enie systemu.



3.Analiza i projektowanie systemu

W procesie wytwarzania oprogramowania wykorzystuje
siê specjalne systemy komputerowe, przeznaczone do wspo-
magania rutynowych czynnoœci procesu tworzenia oprogra-
mowania. W ramach prac nad wytworzeniem modelu omawia-
nego systemu sformu³owano szczegó³ow¹ listê wymagañ oraz
na jej podstawie wykreœlono niezbêdne diagramy.

Diagram przypadków u¿ycia (ang. ) to
graficzne przedstawienie przypadków u¿ycia, zdarzeñ, akto-
rów oraz zwi¹zków miêdzy nimi. Ilustruje on równie¿ us³ugi
systemu œwiadczone jego u¿ytkownikom, bez wskazywania
konkretnych rozwi¹zañ technicznych.

Wytworzone diagramy obrazuj¹ dostêpnoœæ funkcjonalno-
œci z punktu widzenia administratora zarz¹dzaj¹cego samym
systemem oraz jego treœci¹ (rys. 1) oraz u¿ytkownika, czyli
uczestnika danej konferencji (rys. 2).

use case diagram

Diagram klas (rys. 3) (ang. ) zosta³ wykorzy-
stany do graficznego przedstawienia statycznych, deklara-
tywnych elementów wytworzonego systemu informatycznego
oraz zwi¹zków miêdzy tymi elementami. Diagram ten wyko-
rzystywany by³ w procesie implementacji aplikacji, a jego
podstawow¹ rol¹ by³o u³atwienie wspó³pracy pomiêdzy
programistami zajmuj¹cymi siê kodowaniem poszczególnych
modu³ów systemu.

W ramach prac nad systemem wytworzono tak¿e wiele
innych diagramów przedstawiaj¹cych zarówno aspekt staty-
czny jak i dynamiczny pracy aplikacji. Istotnym elementem tej
dokumentacji by³o opracowanie wytycznych dotycz¹cych
wdro¿enia systemu, w tym diagramu wskazuj¹cego na powi¹-
zania pomiêdzy opracowanym systemem informatycznym
a zastan¹ infrastruktur¹ informatyczn¹.

class diagram

Rys. 2. Diagram przypadków u¿ycia - poziom u¿ytkownika
Fig. 2. Use case diagram - user level

Rys. 1. Diagram przypadków u¿ycia - poziom administracji
Fig. 1. Use case diagram - administration level
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Rys. 3. Diagram klas - szczegó³owa struktura systemu
Fig. 3. Class diagram - detailed structure of the system

4. Opis funkcjonowania systemu

Internetowy system zarz¹dzania konferencjami podzielony
zosta³ na trzy modu³y. Modu³ administratora, uczestnika oraz
czêœæ ogólnodostêpn¹. System jest aplikacj¹ internetow¹
dlatego du¿y wp³yw na postaæ jego interfejsu mia³y mo¿liwoœci
budowy interaktywnych elementów stron internetowych
udostêpnione w technologii ASP .NET 3.5. Aby rozpocz¹æ
pracê z systemem u¿ytkownik musi w pasku adresu swojej
przegl¹darki internetowej wpisaæ odpowiedni adres. Po za³ado-
waniu siê aplikacji mo¿e przyst¹piæ do pracy z systemem.
Czêœæ ogólnodostêpna, któr¹ widzi ka¿dy u¿ytkownik (goœæ)
po wejœciu na strony aplikacji prezentuje informacje na temat
aktualnej konferencji, ustawionej przez

Ogólnodostêpne strony zawieraj¹ informacje dotycz¹ce
aktualnie organizowanej konferencji z automatycznie genero-
wanymi na podstawie zg³oszeñ listami uczestników, wyk³a-
dów, referatów i plakatów, opisem miejsca konferencji, a tak¿e
szczegó³owym programem konferencji.

Ka¿da z osób odwiedzaj¹ca strony konferencji ma mo¿li-
woœæ zg³oszenia chêci swojego udzia³u za pomoc¹ specjalnie
przygotowanego formularza zg³oszeniowego sk³adaj¹cego siê
z dwóch czêœci. Pierwsza dotyczy danych osobowych, w któ-
rych goœæ podaje swoje imiê oraz nazwisko, tytu³ b¹dŸ stopieñ
naukowy, adres e-mail, telefon oraz dane instytucji. Druga
czêœæ dotyczy informacji na temat noclegów i posi³ków rezer-
wowanych przez uczestnika konferencji. W pole „uwagi”
osoba zg³aszaj¹ca mo¿e równie¿ wpisaæ informacjê
uzupe³niaj¹c¹ (rys. 5). Po wys³aniu formularza informacja na
temat zg³oszenia umieszczana jest w bazie tymczasowej i czeka
na akceptacjê administratora. Po potwierdzeniu zg³oszenia
osoba zainteresowana otrzymuje list zawieraj¹cy identyfikator
oraz has³o, które pozwoli mu zalogowaæ siê do systemu i korzy-
staæ z funkcji przeznaczonych dla uczestników konferencji.

U¿ytkownik, który zostanie zaakceptowany przez admini-
stratora i zaloguje siê do systemu uzyskuje dostêp do dodatko-

administratora
systemu (rys. 4).

wych funkcji. Podstawow¹ jest mo¿liwoœæ zg³oszenia swojego
wyst¹pienia. W tej czêœci uczestnik proszony jest o podanie
tytu³u oraz formy wyst¹pienia, podania imion i nazwisk ewen-
tualnych wspó³autorów. Uczestnik ma równie¿ mo¿liwoœæ
zarezerwowania preferowanego czasu trwania wyst¹pienia.
Ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik mo¿e zg³osiæ dowoln¹
liczbê referatów i plakatów oraz w miarê potrzeb aktualizowaæ
zg³oszone dane. Dodatkowo dla konferencji, w ramach których
udostêpniane s¹ materia³y konferencyjne, ka¿dy z uczestników
wysy³a organizatorom wczeœniej przygotowane streszczenie,
które zostaje przygotowane do umieszczenia w materia³ach
lub/i prezentacji na stronach konferencji.

Rys. 4. System „Orkon” - witryna aktualnej konferencji
Fig. 4. Conference management system „Orkon” - conference
site

Najwiêksz¹ liczbê funkcjonalnoœci system dostarcza
organizatorom konferencji, którzy pe³ni¹ rolê administratorów
treœci. Ich zadaniem jest zarz¹dzanie ca³ym procesem organi-
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zacji od utworzenia nowej konferencji, modyfikacji interfejsu
aplikacji poprzez przyjmowanie i akceptacjê zg³oszeñ a¿ do
wygenerowania programu konferencji i przygotowanie
materia³ów konferencyjnych do druku. Panel administratora
przedstawiono na rys. 6.

Rys. 5. System „Orkon” - formularz zg³oszeniowy udzia³u
w konferencji
Fig. 5. Conference management system „Orkon” - application
form

Rys. 6. System „Orkon” - panel administratora
Fig. 6. Conference management system „Orkon” - administra-
tor panel

Udostêpnienie tak du¿ej liczby funkcjonalnoœci, które
w znacznym stopniu u³atwiaj¹ i usprawniaj¹ pracê organizato-
rów, pozwala na wiêksze skupienie siê na warstwie merytory-
cznej. ¯mudne rêczne wprowadzanie i aktualizacja danych
zosta³y zast¹pione sprawn¹ automatyzacj¹ przep³ywu info-
rmacji, w której czêœæ czynnoœci bêd¹cych dotychczas w gestii
organizatorów zosta³a przeniesiona na uczestnika.

W pracy zaprezentowano i opisano autorski rozproszony
system informatyczny wspomagaj¹cy poszczególne etapy
z³o¿onego procesu organizacji konferencji naukowej.

Zrealizowanie pracy, zgodnie z jej wczeœniej przyjêtym
celem, pozwoli³o na sformu³owanie nastêpuj¹cych stwierdzeñ
i wniosków:
1. Wnikliwa analiza metod wykorzystywanych dotychczas

przy organizacji konferencji naukowych oraz konsultacje
z organizatorami przyczyni³y siê do opracowania optymal-
nego modelu aplikacji, odwzorowuj¹cego rozpatrywan¹
dziedzinê problemow¹ na diagramy, oraz kodu Ÿród³owego
aplikacji.

2. Opracowanie diagramów przedstawiaj¹cych stronê staty-
czn¹ oraz aspekt dynamiczny dzia³ania systemu pozwoli³y
na uporz¹dkowanie prac nad aplikacj¹ oraz przyczyni³y siê
do skrócenia czasu jej implementacji.

3. Wytworzenie rozproszonego systemu informatycznego
wspomagaj¹cego przygotowanie konferencji naukowych
z wykorzystaniem najnowszych technologii w znacz¹cy
sposób u³atwi³o wytworzenie systemu, a jego modu³owa
struktura umo¿liwia jego dalsz¹, stosunkowo ³atw¹
rozbudowê.

4. Zastosowanie opisanego systemu nie tylko usprawnia pracê
organizatorów konferencji, ale tak¿e u³atwia pracownikom
naukowym prezentowanie swoich osi¹gniêæ, co jest istotn¹
czêœci¹ ich dzia³alnoœci naukowo-badawczej.

5. Podsumowanie
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WEB-BASED CONFERENCE MANAGEMENT SYSTEM „ORKON” FOR ORGANIZATION
OF SCIENTIFIC CONFERENCES ON AGRICULTURE ENGINEERING

Summary

Agricultural engineering is a dynamically developing field of knowledge which in addition to traditional methods often makes use
of modern information technology. An important part of researches work is to present their achievements in the scientific
conferences. Research centers dealing with the organization of such conferences face a number of problems both a purely
organizational and scientific nature. This paper presents the web-based conference management system „Orkon" to support the
organization of scientific conferences on agricultural engineering. The task of the system is to improve the process of acquiring,
processing and flow of information.
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