
Wymagania techniczne 
 

Wymagania techniczne – system pomiarowy „pomiar 
uciążliwości zapachu” 

 
System pomiarowy został podzielony na następujące niezależne ale współpracujące ze sobą 
części o charakterze modułowym: 
• Panel administracyjny, analityczny i baza danych systemu pomiarowego; 

o stworzony w oparciu o framework PHP Yii; 
o umożliwiający analizę danych zebranych przez aplikację mobilną; 
o zoptymalizowana baza danych pod kątem prędkości działania; 
o baza danych zgodna ze standardami MySQL / MariaDB / InnoDB, obsługa transakcji; 
o możliwość wykorzystania bazy danych typu NOSQL; 
o cacho-wanie zapytań z wykorzystaniem systemu REDIS lub Memcached; 
o obsługa szyfrowanych połączeń; 
o komunikacja za pomocą webservices oraz standardów aplikacji internetowych (SOAP, 

web services, JSON, XML); 
o obsługa błędów; 
o współpraca z systemem pocztowym; 
o przechowywanie informacji zgodnie z normami GIODO – zarejestrowani użytkownicy 

będą podawali swoje dane osobowe; 
 

• Interfejs odbierający i przekazujący informacje pomiędzy aplikacjami mobilnymi, a bazą 
danych; 

o zgodny z frameworkiem PHP Yii; 
 

 
• Aplikacja mobilna działająca na systemach Android, iOS, Windows Mobile; 

o przygotowanie widoków funkcjonalnych dla każdego wyżej wymienionego systemu 
operacyjnego oraz dla różnych rozdzielczości ekranu; 

o optymalizacja interfejsu dla ekranów dotykowych; 
 

• Moduł integracji z systemem CMS do prezentacji wyników pomiarów: 
o kompatybilny z systemem WordPress 
o umożliwiający publikację statycznych map z naniesionymi i zatwierdzonymi wynikami 

pomiarów za dany okres; 
o publikacja może być ręczna lub automatyczna; 
o publikacja statyczna, widoczna również na urządzeniach mobilnych; 

 
Uwagi ogólne: 
• Cały system powinien być zaprojektowany dla platformy LAMP, przy czym jest pełna 

dowolność jeśli chodzi rodzaj serwera WWW. 



• Kod źródłowy powinien być napisany zgodnie z zasadami programowania obiektowego i z 
zachowaniem należytej staranności. 

• Poszczególne komponenty systemu powinny komunikować się w sposób bezpieczny, zgodny z 
normami GIODO, jeśli przesyłane są dane osobowe oraz powinny używać autoryzacji. 

• Prawidłowa konfiguracja serwera jest po stronie Wykonawcy. 
• Przed rozpoczęciem prac, powinna być wykonana analiza procesów biznesowych oraz projekt 

funkcjonalny aplikacji mobilnej. 
	  


