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1 234947 5.11.18 
Brak lab1 

 
10.11.18 
Program 
Ocena 5.0 
 
Projekt UML 
1)diagram klas: błędnie 
wykonane atrybuty 
rezprezntujące relację 1...* w 
klasach Facade (-bookTitles) i 
BookTitle (books). Powinny 
być wykonane wg Dodatek3 w 
instrukcji do lab1 
 
2)Diagramy sekwencji – 
brakuje 7 diagramów. 
W jedynym diagramie 
występują następujące błędy: 
-błędnie zdefiniowany 
operand we fragmencie opt 
jako pole tekstowe, a 
powinien być wbudowany do 
definicji fragmentu. 
-element Lost Message 
powinien być typu Reply. 
Ocena 2.0 
(możliwa poprawa) 
 
12.11.18 
Projekt UML 
a) Diagram klas: 
błędnie wykonany atrybut 
rezprezntujące relację 1...* w 
klasie Facade (-bookTitles) 
b) diagramy sekwencji 
-
subbusinesstier.Facade.addBlockTi

tle(String), 

Niedokończony diagram 
wymagań 
Lista wymagań powinna 
zawierać obsługę pobytu w 
hotelu 
Ocena po uzupełnieniu 
22.10.18 
Nie prrawidłowe powiązanie 
Dodawanie i przechowywanie 
danych z Dodawanie Hoteli do 
systemu oraz Dodawanie 
Pokoi do hotelu. Powinna być 
odwrotna zależność. 
Ocena 3.5 

22.10.18 
Diagram przypadków użycia: 
brakuje wypdrębienia 
wikloużywalnych przypadków 
użycia dotyczących np 
wyszukiwania dannych – 
zarówno przy wprowadzaniu 
nowych danych jak i  ich 
modyfikacji lub usunięcia. 
Czym różni się przetwarzanie 
danych od przetwarzania 
pokoi, hoteli, miast. Brakuje 
powiązania przetwarzania tych 
danych- pokój należy do 
hotelu, a hotek do miasta. 
5.11.18 
??? 
18.11.18 
Brakuje scenariuszy w PU 
Operacje na koncie, Operacje 
na pokojach, Operacje na 
hotelach – powoduje to 
powtarzanie fragmentów 
scenariuszy w PU powiązanych 
generalizacją np 
PU Usuwanie Konta,PU 
Anulowanie rezerwacji. 
Ocena 4.0 

18.11.18 
Brakuje lab6. 
Lab5: 
Podane diagramy aktywności  
powiny przedstawiać procesy 
ze „świata rzeczywistego ”. 
Obecnie wstawiono tory typu 
System, przegladarka??? 
DA Dodawanie Hotelu jest 
niedoczony 
Ocena ??? 
21.11.18 
26.11.18 
Lab5 
ACD_Dodawanie_Hotel_Rzecz
ywistość: 1)obsługa dwóch 
aktywności: Zakup i 
podpisanie nowej teczki która 
będzie przechowywać hotele w 
tym mieście i Dodanie Hotelu 
do teczki mają 
niejednoznaczny przebieg 
prowadzący do spreczności 
ACD_Anulowanie_Rezerwacji
_Rzeczywistość: 
1)Co oznacza tor Aplikacja 
klienta – jeśli jest to program 
powinien być zmieniony na 
Klient 
Lab6 
ACD_Dodawanie_Hotelu_Apli
kacja 
1)Nazwy torow powinny być 
nazwami klas z diagramu klas: 
1)Akcje klienta na GUI 
(FrontEnd) itp 
2) Dział hoteli na np na 
FasadaHotele (lub Aplikacja, 
czyli fasada BackEnd), gdzie 

26.11.18 
1) Brakuje w Open 
Specification/Description 
diagramu klas podanych 
wyjaśnień, na podstawie 
których scenariuszy 
przypadków użycia 
zidentyfikowano klasę i 
powiązanie między klasami 
(wg informacji podanych w 
instrukcjji do lab 7 i w 
wykładzie 6!!!)  
2)Zadanie nie zostało 
wykonane zgodzie z 
zaleceniami do lab7: w klasie 
Aplikacja powinny się pojawić 
nagłówki operacji realizujące 
przypadki użycia podane 
diagramie przypadków użycia, 
powiązane z aktorami! 
3)Asocjacje między klasami : 
a)Miasto i Hotel 
b)Hotel i Pokoj 
c)Pokoj i Rezerwacja 
d)Rezerwacja i Klient 
powinny być dwukierunkowe.  
 
3)Brak szkieletu kodu w 
postaci projektu Java Class 
Library (NetBeans8.2) 
 
29.11.18 
3.12.18 
1) Między klasą  Hotel i klasą 
City powinna być relacja *...1 
(wtedy hotel zna swoje miasto 
bez szukania) 
 
2) Między klasą  Room i klasą 
Hotel powinna być relacja 

3.12.18 
1)Co oznacza Reply z 
komunikatem Błąd 
weryfikacji??? 
2) 
SEQ_DokonywanieRezerwacji 
nie ma nic wspolnego z 
algorytmem modelowanym 
przez diagram aktywności 
ACD_Dokonywanie_Rezerwac
ji_Program 
 
2)Błędne korzystanie z 
elementów diagramu 
sekwencji na wszystkich 
trzech diagramch – brak 
znajomości treści wykładu i 
instrukcji laboratoryjnych 
oraz wiedzy podawanej w 
literaturze 
 
3)Kod – brak realizacji 
algorytmu z diagramu 
aktywności 
ACD_Dokonywanie_Rezerwac
ji_Program. 
Całą logikę biznesową 
realizuje klasa Facade. 
 
4)Błędy kodu Java (np. 
obiekty porównuje sią za 
pomocą metody equals, a nie 
za pomocą == itd..) 
 
Ocena 2.0  
 
10.12.18 
SEQ_AddHotel – należy 
wykonać przynajmniej dwa 
diagramy wg propozycji 

10.12.18 
Lab9 
1) Niedopuszczalne nagłówki 
metod w klasie Facade 
dotyczące głównych metod 
reprezentujących przypadki 
użycia powiązane z aktorami. 
Nie wolno przez return 
zwracać danych typów 
należących do obiektowego 
modelu danych. Konieczna 
poprawa nagłówków  operacji: 
AddRoom, AddClient, 
AddHotel, AddCity 
2) 
SEQ_AnulowanieRezerwacji –
tylko klasy powiązane z 
rezerwacją mogą dodawac 
lub usuwać rezerwację czyli 
Client lub Room. Naruszona 
zasada hermetyzacji przez 
klasę Facade. Te same uwagi, 
jak w lab6. 
Proces anulowania rezerwacji 
powinien opierać się na 
wyszukaniu klienta w przez 
Facade (1-y diagram) i 
następnie na drugim 
diagramie lina życia Client 
wyszukuje rezerwacji.  Jeśli ją 
znajdzie, to usuwa ją ze 
swojego zioru rezerwacji i 
wywołuje operację z linii życia 
Pokoj pobranej z rezerwacji 
(rezerwacja musi mieć 
referencję do obiektu typu 
Pokoj)  i wywołuje od pokoju 
operację usunięcia rezerwacji 
przekazanej prze listę 
parametrów. Oznacza to 

 3.01.19 
Brak lab11 
7.01.19 
14.01.19 
1)SM_Reservation 
Diagram jest 
niepoprawny 
2) SM_Client 
Błęden przejście 
false/rretirn false 
3) SM_Room 
Błędy w składni np 
sposób zapisu  
exit/return true 
 
28.01.19 
Ocena 5.0 
 

14.01.19 
Brak testów 
JMockit 
Brak zestawów 
testów 
Testy JUnit są 
niespójne np 
dodawanie 
pokoju należy  
wykonać z 
perspektywy 
ho,tely, miasya i 
klsay fasadowej 
itp. 
Drugim testem 
regresywnym 
powinno być 
dodawanie 
rezerwacji  
 
28.01.19 
Nadal brak 
testów JMockit 
Testy 
jednostkowe. 
Zestwaty testóe 
wykonują się z 
błędem – brak 
uwzględnienia 
regresji w 
danych 
wzorcowych 
testów w 
zestawie testów. 
3.5 
Ocena końcowa 
po wykonaniu 
testów JMockit 

22.01.19 
28.01.19 
Brak testów 
akceptacyjnyc
h 

28.01.19 
Brak 
testów 
funkcjonal
nych 
Selenium 
Należy 
zaprezent
owac 
podczas 
zajęć w 
celu 
zaliczenia 
lab14-15 

Ocena 
Ocena1=4 
Ocena 2-8=4.5 
Ocena 9-11=?? 
Ocena 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów 
iprzedstawieni
u testów 
Selenium 

3 225959 

6 226210 



subbusinesstier.Factory.createBoo

k(String):  brak wlasciwosci 
Reply w waidomoßci typu Lost 
Message 
- 
subbusinesstier.entities.BookTitle.

getDataOFBooks(): wiadomosc 
iterator() powinna wystapic 
przed rozpoczeciem 
fragmentu loop, w którym 
przetwarza sie zawartosc 
iteratora w pętli. 
- 
subbusinesstier.entities.BookTitle.f

indBook(Book): 
Nalezy element typu Lost 
Message umiescic ponizej 
fragmentu opt lub pozostawici 
dodac jeszcze jeden Lost 
Message o właściwości Reply 
poniżej fragmentu opt. Oba 
rozwiązania reprezentują 
alternatywne zakończenie 
procesu wyszukiwania (str 12 
instrukcji do lab1)  
Ocena 3.0- 
 
Ocena końcowa 4.0 

powinny być wyszukane 
miasto 
3)Dodany tor Miasto, który 
szuka hotelu i dodaje Hotel. 
Nie nalezy dodawać miasta 
razem z hotelem w tej samej 
tranzakcji. 
ACD_Anulowanie_Rezerwacji
_Aplikacja 
1)nazwy torów powinny 
odpowiadać nazwom klas z 
diagramu klas 
2) Z podanych danych 
powinno być:   
z toru GUI (FrontEnd), gdzie 
podane są dane tranzakcji 
należy przejść do toru 
FasadaHotele (lub Aplikacja 
czyli fasada dla BackEnd), 
gdzie mozna wyszukać dane 
klienta na podstawie 
przekazanych danych z GUI. 
Następnie, po znalezieniu 
należy przejść do toru Klient i 
w jego zbiorze rezerwacji 
wyszukać rezerwację. Po 
ewentualnym anulowaniu z 
toru Klient należy przejść do 
toru Pokoj powiązanego z 
wyszukanąrezerwacją i usunąc 
ją z pokoju  
ACD_Dokonywanie_Rezerwac
ji_Program 
1) nazwy torów powinny 
odppowiadać nazwom klas z 
diagramu klas 
2)Tranzakacja dokonywania 
rezerwacji nie może zawierać 
przeływów do toru Frontend 
czyli GUI – jest to 
niedopuszczalne 
3)Z podanych danych powinno 
być:   
z toru GUI (FrontEnd), gdzie 
podane są dane tranzakcji 
należy przejść do toru 

*...1 (wtedy pokój zna swój 
hotel bez szukania) 
 
3)Między klasą  Reservation i 
klasą Room powinna być 
relacja *...1 (wtedy rezerwacja 
zna swój pokój bez szukania) 
 4)Metody klasy Facade, które 
implementują główne metody 
odpowiadające głównym 
przypadkom użycia 
(powiązanych z aktorem) nie 
mogą posiadać parametrów 
typu pochodzącego z 
obiektowego modelu danych 
(Client, Hotel Room itp). 
 
5)W kodzie brakuje pakietu, 
w którym umieszczono klasy z 
obiektowego modelu danych, 
zagnieżdżonego w głównym 
pakiecie na diagramie klas o 
nieco egzotycznej nazwie 
Package (którą należy zmienić) 
Ocena po poprawie 
 
10.12.18 
1) Diagram klas: 
Niedopuszczalne nagłówki 
metod w klasie Facade 
dotyczące głównych metod 
reprezentujących przypadki 
użycia powiązane z aktorami. 
Nie wolno przez return 
zwracać danych typów 
należących do obiektowego 
modelu danych. Konieczna 
poprawa nagłówków  operacji: 
AddRoom, AddClient, 
AddHotel, AddCity 
2)Brak widoku atrybutu -
clientList :List <Client> 
„narysowanego” przez opcję 
Show Association 
 

wysłanej w email w dniu 
10.12.18. 
 
17.12.18 
1)Ocena za dodawanie hotelu 
(3 osoby i termin) 
Diagramy sekwencji i klas w 
porządku 
Kod – błędy kompilacji w 
metodzie do dodawania 
hotelu (metoda wywołana z 
trzema parametrami, a 
metoda ma zdefiniowany 
nagłówek z dwoma 
parametrami) 
Ocena ??? 
 
20.12.18 
Ocena 5.0 
 
 

wykonanie przynajmniej 
dwóch diagramów sekwencji. 
3) SEQ_RemoveCity – 
podobne zmiany. Na 
pierwzym diagramie remove 
City, linia życia facade 
wyszukuje City i, po 
wyszukaniu, z linii życia City 
wywołuje operację 
Sprawdz_mozliwosc_usuniecia
. Na drugim diagramie 
sekwencji główna linia życia 
City pobiera każdy hotel i 
wywołuje od niego operację 
Sprawdz_rezerwacje. Na 
trzecim diagramie,  z główną 
linią życia Hotel, hotel 
sprawdza , czy ma rezerwacje. 
Każda rezerwacja zawiera 
referencję do obiektu typu 
Client, więc wywoływna jest 
operacja od linii życia Client – 
usunRezerwacje. Po 
zakończeniu tych operacji na 
drugim i trzecim diagrami 
sekwencji, na pierwszym 
diagramie mnastepuje 
usunięcie miasta. 
4) SEQ_Reserve 
Brakuje diagramów 
dokonywania rezerwacji: przez 
City (2-i diagram), gdzie 
wyszukane jest hotel,  przez 
wyszukany Hotel (3-i 
diagram), który w pętli 
wywołuje operację od 
kolejnego właściwego pokoju, 
czy może być zarezerwowany; 
przez kolejny pokoj (4-y 
diagram), gdzie pokój 
sprawdza, czy ma wolny 
termin; przez klienta (5-y 
diagram), gdzie klient tworzy 
rezerwację, przypisuje jej 
wolny pokoj, wstawia 
rezerwację do swojej listy i 



FasadaHotele (lub Aplikacja 
czyli fasada dlaBackEnd), gdzie 
mozna wyszukać  
Miasto. W torze Miasto należy 
wyszukać Hotel. W torze Hotel 
należy wyszukać kolejny pokoj. 
W torze Pokoj należy 
sprawdzić jego rezerwacje i na 
tej podstawie określić, czy jest 
wolny. 
Jeśli nie jest wolny, należy 
wykonać te aktywności na 
kolejnym pokoju (komunikacja 
miedzy torami Hotel i Pokoj). 
Jeśli jest wolny, powinien być 
zwrócony do toru 
FasadaHoteli (Aplikacja), gdzie 
wyszukany jest Klient. W torze 
Klient na podstawie 
przekazanego wolnego pokoju 
i daty rezerwacji powinna byc 
wykonana rezerwacjai dodana 
do zbioru rezerwacji klienta. 
Tor Pokoj powinien uzupełnić 
swój zbiór rezerwacji o 
wykonaną w torze Klient 
rezerwację. 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab5 i lab6 
 
29.11.18 
3.12.18 
Lab5 
Ocena 4.0 
 
Lab6 
Jedynie poprawny jest 
diagram 
ACD_Dokonywanie_Rezerwac
ji_Program 
Koniecznapoprawa 
diagramów: 
1)ACD_Dodawanie_Hotelu_A
plikacja  
nawiązując do nazwy torów i 
rozmieszczenia 

Ocena 3.0 (po poprawie może 
być wyższa) 
 
 
20.12.18 
Ocena 5.0 

wywołuje operację pokoju, 
przekazujac mu utworzoną 
rezerwację, aby on wstawił tę 
rezerwację do swojego zbioru 
rezerwacji 
 
5) Kod: w metodzie main 
klasy Facade brakuje 
wywołań sprawdzających 
integralność danych. Kod 
dodawania zasobów i 
rezerwacji jest poprawny, 
jednak po  poprawie 
naglówków metod w klasie 
Facade (usunięcie zwracania 
przez returm obiektów z 
obiektowego modelu 
danych). 
Na zasadzie inżynierii 
odwrotnej(po poprawie 
nagłówków metod w klasie 
Facade)  należy wykonać 
poprawne diagramy UML: 
klas, sekwencji i aktywności.  
 
17.12.18 
Diagramy sekwencji: 
1) SEQ_AddHotel_Facade 
oraz SEQ_AddHotel_City, 
SEQ_FindCity, SEQ_FindCity 
Poprawne 
2) SEQ_Reserve_Facade oraz 
SEQ_Reserve_City, 
SEQ_Reserve_Hotel, 
SEQ_Reserve_Room 
Poprawne 
3) SEQ_RemoveCity_Facade 
??? 
SEQ_RemoveCity_City???? 
????? 
4) 
SEQ_CancelReservation_Faca
de - ??? 
SEQ_CancelReservation_Clien
t-??? 



odpowiedzialności torów 
Facade (zrządza 
miastami)Miasto (zarządza 
hotelami) 
oraz 
2)ACD_Anulowanie_Rezerwac
ji_Aplikacja 
nawiązując do nazwy torów i 
rozmieszczenia 
odpowiedzialności torów 
Facade (zarządza kontami),  
Konto (zarządza rezerwacji 
konta) 
 
10.12.18 
Lab6 
ACD_Anulowanie_Rezerwacji
_Aplikacja 
Tor Dział Hoteli powinien 
nazywać się Facade. Na 
diagramie 
ACD_Dokonywanie_Rezerwac
ji_Program tor Client 
dokonywał rezerwacji. 
Anulowaniem rezerwacji 
obecnie zajmuje się tor Dział 
Hoteli oraz tor Zbiór 
Rezerwacji ?? 
Ocena 4.0 po poprawie tego 
diagramu!!! 
20.12.18 
Ocena 4,0 
Ocena lab5-6: 4.0 

Diagramy sekwencji z p.3 I 4 
zawieraja bledy syntaktyczne 
I semantyczne. 
5)Diagram klas w porządku 
6)Kod – niedopuszczalne 
błędy ( będy składni 
wywołanych metod w klasie 
Main)  
Ocena końcowa??? 
 
20.12.18 
Część UML 
1)Diagram sekwencji 
SEQ_Facade_RemoveCity – 
brakuje operacji usunięcia 
miasta 
2)Kod 
W metodzie main należy 
dodać wywołania metod z 
danymi pozwalającymi 
sprawdzić integralność danych 
Po poprawie ocena 5.0 
14.01.19 
Ocena końcowa 5.0 
 
 

 

2 235629 31.10.18 
Projekt UML 
1)diagram klas 
Niepoprawnie zdefiniowane 
atrybuty reprezentujące 
relceję 1..* w klasach: Facade 
(bookTitles) i BookTitle 
(books). Należy je wykonać wg 
Dodatek 3 w instrukcji do lab1 
2)Diagramy sekwencji: 
a) elementy Lost Message 
powinny byc typu Reply 

Diagram wymagań zawiera 
powiązania, które odbiegają od 
przyjętej metody wiązania 
wymagań. 
22.10.18 
Nadal wymagania: Informacja 
o statusie rezerwacji i 
Anulowanie rezerwacji są 
oderwane od zbioru wymagań 
związanych z tworzeniem 
rezerwacji.  
5.11.18 
Ocena 3.5 

22.10.18 
Należy uzupełnić opisy PU 
5.11.18 
Do poprawy: 
1) PU Wyszukiwanie klientów: 
nie można wywoływąc zawsze 
PU Dodawanie klientów, gdzy 
wywoływane jest PU 
Wyszukiwanie klientów! 
Oznacza to, że zawsze przy 
wywołaniu PU Dokonanie 
rezerwacji, z którego 
wywołane jest PU 

18.11.18 
1)Zgodnie z instrukcją należało 
zamodelować w lab5 dwa 
procesy ze „świata 
rzeczywistego”, a podczas lab6 
należało przedstawic te same 
procesy realizowane przez 
program, opisane w 
scenariuszach przy[adków 
użycia, 
2)Błędy w DA PU Modyfikacja 
hotelu: nie możnna 
alterantywnych przejść 

25.11.18 
Diagram klas: 
1) Należy zmodyfikowac 
asocjacje na dwukierunkowe 
między klasami: 
-Hotel i Pokoj 
-Pokoj i Rezerwacja 
2)Należy koniecznie 
zmodyfikować typy 
parametrów w operacjach 
klasy Aplikacja, które 
implementują przypadkaki 
użycia wywoływane przez 

3.12.18 
1) DS 
subbusinesstier.Aplikacja.wys
zukajHotele(String[]) 
Narusza zasady hermetyzacji. 
Wyrażenie: 
hotele[loopIteration].getNaz
wa !=  kryteria[0] 
w operandzie opt oznacza 
„włamanie” do elementu 
kolekcji typu Hotel. Należy w 
pętli wywoływać metodę 
hotelu, która w liście 

9.12.18 
Lab9 
1)subbusinesstier.Aplikacja.d
odajRezerwacje(String[], 
String, int[], String) 
Brak zachowania 
hermetyzacji przez klasę 
Aplikacja 
Brakuje właściwych 
diagramów dokonywania 
rezerwacji: przez Aplikcja (1-y 
diagram), gdzie wyszukany 
jest hotel,  przez wyszukany 

7.01.19 
1) Hotel – błędy w 
oznaczaniu zdarzeń np 
pokoje.set(lokalizacjaPo
koju, pokoj) 
 
2) Rezerwacja 
Błędnie zidentyfikowane 
zdarzenia!!! 

 
21.0.1.9 
Brak diagramów stanu 
 

15.01.19 
Brak testów 
jednostkowych 
21.01.09 
1)Testy 
jednostkowe nie 
wykorzystują 
możliwości 
testowania za 
pomocą Junit 
Poza tym, bardzo 
niewiele 
testują!!! 

21.01.19 
Brakuje testów 
akceptacyjnyc
h 

 
28.01.19 
Ocena 4.5 

28.01.19 
Brakuje 
testów 
Selenium. 
Należy je 
zaprezent
ować na 
ostatnich 
zajęciach 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8 = 
3.5(?) 
Ocena 9-11=4 
Ocena 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów i 
przedstawieni
u testów 
Selenium 14 225940 



b)należy zdefiniowac 
operandy we fragmentach 
opt, alt I loop 
c) na kilku diagramach 
elementy typu fragment opt 
nie obejmują wszystkich linii 
życia. 
Konieczna poprawa 
 
Program: 
ocena 5.0 
 
18.11.18 
Projekt UML:  
Część wiadomości na 
diagramach sekwencji ma 
ustawioną właściwość 
Unspecified 
Ocena 4.0 
Ocena końcowa 4.5 
 
 

Wyszukiwanie klientów 
tworzony jest nowy klient!!! 
2) PU Dokonanie rezerwacji. 
Oprócz błędów z p.1 po 
wyszukaniu pokoju brakuje 
wywołania PU Wyszukiwanie 
rezerwacji po PU 
Wyszukiwanie pokoi w hotelu  
w celu sprawdzenia, czy 
znaleziony pokój jest wolny w 
podanym okresie tzn czy nie 
jest na ten okres 
zarezerwowany!!! 
3) PU Anulowanie rezerwacji. 
Przy założeniu, że każda 
rezerwacja posiada informację 
o pokoju, a ten o hotelu, do 
którego należy, dacie 
rezerwacji i kliencie- po jej 
znalezieniu wszystkie 
informacje są już dostepne i 
wyszukiwanie ich ponownie 
po wywołniu PU Usuwanie 
rezerwacji, a potem PU 
Modyfikacja hotelu, z którego 
wywołane są właśnie PU 
Wyszukiwanie hoteli i PU 
Wyszukiwanie pokoi w hotelu 
jest błędem. Wystarczy: po 
wyszukaniu w PU 
Wyszukiwanie rezerwacji 
należy w scenariuszu PU 
Anulowanie rezerwacji 
zdefiniować: usuwanie 
rezerwacji ze zbiou klienta 
należącej do klienta 
rezerwacji, usunąć rezerwację 
ze zbioru rezerwacji należącej 
do pokoju zarezerwowanego. 
4) PU Dodawanie klientów: 
ten PU pownien być wywołany 
przewz aktora Klient. Ten PU 
pownien przez include 
wywołać PU Wyszukiwanie 
klientów, aby sprawdzić, czy 
taki klient już nie istnieje. 

modyfikujHotel i 
modyfikujPokoj integrować w 
wierzchołku Join 
W celu zaliczenia nalezy 
poprawić lab5 i lab6 
 
25.11.18 
Lab5 
1)DA Rezerwacja: nie 
podkreślono, czy przy szukaniu 
pokoju jest sprawdzana jego 
dostępność 
Lab6 
1)DA PU Rezerwacja 
a)musi być tranzakcją, czyli 
niedopuszczalne są przepływy 
między torem Warstwa 
przentacji a torem Warstwa 
aplikacji 
b)Tor Baza danych nie istnieje 
w projekcie. To projektowany 
program ma stać się 
obiektową bazą danych!!! 
Oznacza to, że tor Warstwa 
aplikacji wyszukuje Hotel. Po 
znalezieniu przechodzi do toru 
Hotel, gdzie wyszukiwany jest 
Pokoj o podanych 
parametrach. W torze Pokoj 
przeszukiwany jest zbiór 
rezerwacji należący do pokoju. 
Jeśli dany pokój  nie jest 
wolny, następuje powrót do 
toru hotel i pobierany jest 
kolejny właściwy pokój, a w 
przypadku braku kończy się 
rezerwacja. Jeśli pokój jest 
wolny, następuje powrót do 
toru Warstwa aplikacji, gdzie 
wyszukany jest klient. W torze 
Klient po przekazaniu 
wyszukanego pokoju i daty 
rezerwacjinastępuje 
rezerwacja i klient wstawia 
nową rezerwacj ę do zbioru 
swoich rezerwacji i przekazuje 

aktorów na diagramie 
przypadków użycia. 
Te parametry powinny być 
typami klas transferowych (np 
nawet kolekcje obiektów typu 
String ), a n ie mogą być 
typami klas z modelu 
obiektowego danych z 
warstwy biznesowej.  
To należy poprawić. Po 
poprawie ocena 5.0 
 
3.12.18 
Ocena 5.0??? 
9.12.18 
Niestey, nie zuważyłam, że w 
projekcie z 3.12.18 żle 
ustawiono właściwość 
Multiplicity między klasą 
Facade i klasami Uzytkownik i 
Hotel. Multiplicity 1..* 
powinno być ustawione na 
końcu strzałki (przy klasach 
Uzytkownik i Hotel, a wartość 
Multiplicity równa 1 przy 
klasie Facade ) – konieczna 
poprawa 
 
7.01.19 
Ocena 5.0 

parametrów otrzyma 
wszystkie dane kryteriów i 
sama porówna je ze swoimi 
atrybutami. Poza tym, 
niezrozumiałe jest tworzenie 
listy hoteli. Obiekt typu 
Aplikacja jest właścicilem 
kolekcji hoteli: hotele : List 
<Hotel>. 
Należy wykonać dwa 
diagramy sekwencji: 1-y 
zawierający pętlę wywołującą 
metodę porównującą kryteria 
hotelu, należącą do klasy 
Hotel i 2-i, modelujący 
metodę porównującą 
kryteria, należącą do klasy 
Hotel.  
 
2)Brak kodu. 
Konieczna poprawa i dodanie 
kodu.  
 
9.12.18 
1) Diagram klas 
Oprócz uwag przy lab7 obecny 
diagram klas jest 
niepoprawny. 
Klasa Aplikacja: 
niedopuszczalna liczba 
atrybutów bez pokazania 
powiązań, jakie implementują. 
Na wstawionych powiązaniach 
(Asssociation) Multiplicity jest 
ustawiana po przeciwnej 
stronie strzałki, niż powinna. 
Klasa Klient ma atrybut 
rezerwacje (zdefiniowane 
niezgodnie z lab1), to brakuje 
powiązania typu Association 
wychodzącym ze klasy Klient 
do klasy Rezerwacja z 
ustawioną Multiplicity 0..* na 
końcu strzałki wychodzącej z 
klasy Klient i „wchodzącej” do 
klasy Rezerwacja. Brak 

Hotel (2-i  diagram), który w 
pętli wywołuje operację od 
kolejnego właściwego pokoju, 
czy może być zarezerwowany; 
przez kolejny pokoj (3-i 
diagram), gdzie pokój 
sprawdza, czy ma wolny 
termin; przez klienta (4-y 
diagram), gdzie klient tworzy 
rezerwację, przypisuje jej 
wolny pokoj, wstawia 
rezerwację do swojej listy i 
wywołuje operację pokoju, 
przekazujac mu utworzoną 
rezerwację, aby on wstawił tę 
rezerwację do swojego zbioru 
rezerwacji 
2) 
subbusinesstier.Aplikacja.anu
lujRezerwacje(int) 
Brak zachowania 
hermetyzacji przez klasę 
Aplikacja.  
Brakuje właściwych 
diagramów anulowania 
rezerwacji. 
Proces anulowania rezerwacji 
powinien opierać się na 
wyszukaniu klienta w przez 
Facade (1-y diagram) i 
następnie na drugim 
diagramie lina życia Client 
wyszukuje rezerwacji.  Jeśli ją 
znajdzie, to usuwa ją ze 
swojego zioru rezerwacji i 
wywołuje operację z linii życia 
Pokoj pobranej z rezerwacji 
(rezerwacja musi mieć 
referencję do obiektu typu 
Pokoj)  i wywołuje od pokoju 
operację usunięcia rezerwacji 
przekazanej prze listę 
parametrów. Oznacza to 
wykonanie przynajmniej 
dwóch diagramów sekwencji. 

28.01.19 
Ocena 3.5 (błędy użycia 
edytora diagramów, 
niedokładne oznaczanie 
zdarzeń np na DSTHotel) 

2)Brakuje testów 
JMockit 
 
28.01.19 
Ocena 3.0 



Tylko, gdy wyszukanie kończy 
się niepowodzeniem, należy 
zakończyć PU. 
5) Brak wypełnienia 
formularzy  Detaila wg 
Dodatku 2 i Dodatku 3 w 
instrukcji do lab2-3 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab3-4. 
18.11.18 
Scenariusze przypadków 
użycia powinny być 
tranzakcjami. Obecnie opisują 
interakcje z użytkownikiem 
programu 
Ocena 3.0 

rezerwację do toru Pokoj, 
gdzie pokoj wstawi ją również 
do swojego zbioru rezerwacji. 
2) PU Anulowanie rezerwacji 
a) te same uwagi jak w 
punkcie a powyżej 
b)w torze Warstwa aplikacji 
należy wyszukać klienta. W 
torze klient należy wyszukać 
rezerwację. Jesli jest, należy ją 
usunąc ze zbioru klienta. 
Następnie w torze Pokoj 
podanym na rezerwacjinależy 
usunąć ją ze zbioru rezerwacji 
należącego do pokoju. 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab6 
3.12.18 
Lab5 
Ocena 5.0 
Lab6 
DA PU Rezerwacja: należy 
zmodyfikować sprzeczny 
fragment diagramu: 
wierzchołek Join, z którego 
następuje wyjście do 
aktywności szukajPokoju jest 
zablokowany, ponieważ jedno 
z wejść zależy od wyjścia, a 
wyjście z tego Join jest 
możliwe wtedy, gdy wszystkie 
wejścia są gotowe! 
Po poprawie ocena 4.5 z lab6 
 
9.12.18 
Ocena 4.5 

zastosowania informacji 
podanej na wykładzie i w 
przykładach instrukcji do lab1 
i lab7-10 
2) diagram sekwencji 
subbusinesstier.Aplikacja.dod
ajHotel(String[]) –nie 
sprawdza się przed 
wstawieniem, czy taki hotel 
już istnieje 
 Konieczna poprawa 
 
17.12.18 
1)np. 
subbusinesstier.Aplikacja.dod
ajZmienPokoj(String[], 
String)-na diagramach 
sekwencji brakuje naglowkow 
metod na elementach typu 
Message Call 
2)Kod –  
np dodawanie hoteli – nie 
sprawdza się integralności 
danych przez sprawdzenie, czy 
dany hotel nie zawiera danych 
identyfikujących inny hotel, 
ale jest zgodność z diagramem 
sekwencji 
Dodajzmienpokoj – metoda  
znajdzNumerPokoju w klasie 
Hotel narusza zasadę 
hermetyzacji klasy Pokoj. 
W obu przypadkach jst 
zgodność diagramów 
sekwencji i kodu 
3)Diagram klas – jest zgodny z 
daiagramami sekwencji (z wyj. 
p.1) 
Ocena 4.0 
 

Jedynie prawie poprawny jest 
proces 
subbusinesstier.Aplikacja.dod
ajZmienPokoj(String[], String)   
Konieczna poprawa 
pozostałych diagramów 
 
2)Kod 
Te same uwagi dotyczą kodu 
– brak hermetyzacji, czyli 
właściwgo rozłożenia działań 
przy rezerwacji i anulowaniu 
rezerwacji.  
Dosyć poprawnie jest 
zaprogramowany proces 
dodajZmienPokoj. 
 
17.12.18 
1) 
subbusinesstier.Aplikacja.dod
ajRezerwacje(String[], String, 
int[], String) 
na diagramach sekwencji 
brakuje naglowkow metod na 
elementach typu Message Call 
Scenariusz narusza zasady 
programowania zwinnego 
(solid) – i hermetyzację klas. 
Całą logika biznesowa jest 
wykonana w metodzie klasy 
Aplikacja – szczególnie 
niepoprawna jest pętla 
obsługująca pokoje w 
metodzie klasy Aplikacja 
2) 
subbusinesstier.Aplikacja.anu
lujRezerwacje(String, int)- nie 
jest poprawny I równiez nie 
jest zgodny z kodem. 
Koncepcja rezerwacji, gdzie 
Pokój nie przechowuje 
rezerwacji uniemozliwia 
zarezerwowanie pokoju w 
dwóch różnych terminach??? 
Ocena 3.0 
7.01.19 



Brak hermetyzacji na 
diagramie 
subbusinesstier.Aplikacja.dod
ajRezerwacje(String[], String, 
int[], String) 
Inne diagramy:  
subbusinesstier.Aplikacja.anul
ujRezerwacje(String, int) -
niedokoñczony 
Kod 
Brak hermetyzacji!!! Metoda 
dodajRezerwacje klasy 
Aplikacja jest przykładem 
wyjątkowo niepoprawnego 
kodu 
Ocena ??? 
21.01.19 
Bez zmian 
Np w metodzie 
dodajRezerwacje w klasie 
Aplikacja: 
 
if(!tempPokoje.isEmpty()){             
tempRezerwacja.ustawRezerw
acje(this.getIdRezerwacji(), 
tempKlient, tempHotel, 
tempPokoje, poczatek, 
koniec);              
tempKlient.dodajRezerwacjeD
oListy(tempRezerwacja);          
this.zwiekszIdRezerwacji();  }  
wszystkie obiekty w nazwie z 
przedrostkiem temp moga być 
obiektami, których nie 
posiada program, a mimo to 
jest tworzona rezerwacja!!! 
Ocena ??? 
28.01.19 
Ocena 3- po poprawie 
diagramów sekwencji  -   
są niedokonczone np  
subbusinesstier.Aplikacja.dod
ajZmienPokoj(String[], String) 
 
 



4 235035 2.11.18 
Projekt UML 
1) diagram 
subbusinesstier.Facade.addB
ookTitle(String): 
a)Brak operandu w opt 
b)element Lost Message 
powinien byc typu Reply 
c) linia zycia newbooktitle : 
BookTitle powinna byc 
zawarta we fragmencie opt 
2) 
subbusinesstier.entities.Book
Title.addBook(String) 
a) Brak operandu w opt 
b)Lost Message powinien byc 
typu Reply 
3) 
subbusinesstier.Facade.findB
ookTitle(BookTitle) 
a)Lost Message powinien typu 
Reply 
4) 
subbusinesstier.Facade.addB
ook(String,String) 
a)Lost Message powinien byc 
typu Reply 
5) 
subbusinesstier.entities.Book
Title.findBook(Book) 
a)Lost Message powinien byc 
typu Reply 
6) 
subbusinesstier.entities.Book
Title.getDataOfBooks() 
a) Lost Message powinien byc 
typu Reply 
b)Brak fragmentu Loop 
7) 
subbusinesstier.Factory.creat
eBook(String) 
a) Lost Message powinien być 
typu Reply i powinien 
wychodzic poza fragmentem 
alt! 

5.0 22.10.18 
Relacja use jest użyta 
nieprawidłowo między PU 
Rezerwacja pokoju i PU 
Tworzenie listy wolnych 
pokojów w przedziale czasu. Z 
opisu wynika, że powinien być 
zamieniony na include. Brak 
wyszukiwania klienta??? 
5.11.18 
1) W scenariuszach PU brakuje 
podania w punkcie 1 danych 
wejściowych przetwarzanych 
w scenariuszu. 
2) PU Dodanie klienta – 
powinien przez include być 
powiązany z PU Wyszukanie 
klienta, aby sprawdzić, czy 
ponownie nie jest dodawany 
ten sam klient. 
3) Rezerwacja pokoju – 
pownien być bezpośrednio 
powiązany za pomocą include 
z PU Sprawdzenie czy pokój 
jest dostępny. Błędem jest 
wywołania tego PU  PU 
Wyszukanie pokoju. 
Należy poprawić projekt. 
 
18.11.18 
Ocena 5.0 
 

18.11.18 
1)Zgodnie z instrukcją należało 
zamodelować w lab5 dwa 
procesy ze „świata 
rzeczywistego”, a podczas lab6 
należało przedstawic te same 
procesy realizowane przez 
program, opisane w 
scenariuszach przpadków 
użycia 
Ocena ??? 
 
25.11.18 
Lab5 
1) DA DodanieKlienta nie 
modeluje procesu ze „świata 
rzeczywistego” – tory Warstwa 
prezentacji i Aplikacja 
Poza tym, miały byuc 
modelowane nie co bardzie 
złozone procesy, czyli 
Rezerwacja (jest) i np Zakup 
dodatkowych usług 
2)DA RezerwacjaPokoju- 
zawiera niejednoznaczne 
przepływy, które 
uniemożliwiają rezerwację: 
a) po wyjsciu z aktywności 
Sprawdzenie czy pokoj jest 
dostepny i braku pokoju [opcja 
Niedostepny z wierzchołka 
Decision] tworzy się pętla 
nieskończona. Jeśli prawdziwa 
jes opcja [Dostepny] wykona 
się aktywność Utworzenie 
rezerwacji bez oczekiwania 
(brak synchronizacji 
wierzchołkiem Join) na 
przepływ z aktywności 
Wyszukanie klienta i 
pozytywnym wyjściu z 
wierzchołka Decision itd!!! 
 
Lab6 
1)DA RezerwacjaPokoju (PU) 
–  

25.11.18 
1) Niezgodnie z instrukcją do 
lab1 wykonano powiązania 
między klasami tzn atrybut 
clients w klasie Hotel nie jest 
powiązany ze strzałką asocjacji 
wiążącą klasę Hotel i Client!! 
Tak jest dla wszystkich 
asocjacji i atrybutów 
 
2)Należy wykonać 
dwukierunkową asocjację 
miedzy klasami: 
Reservation i 
AdditionalService 
 
3) Brakuje w Open 
Specification/Description 
diagramu klas pełnych 
podanych wyjaśnień, na 
podstawie których scenariuszy 
przypadków użycia 
zidentyfikowano klasę i 
powiązanie między klasami 
(wg informacji podanych w 
instrukcjji do lab 7 i w 
wykładzie 6!!!)  
 
4) Należy uzupełnić  metody  
w klasie Hotel, odpowiadające 
przypadkom użycia 
wywoływanych przez aktorów 
i koniecznie zmodyfikować 
typy parametrów w 
operacjach klasy Aplikacja, 
które implementują 
przypadkaki użycia 
wywoływane przez aktorów na 
diagramie przypadków użycia. 
Te paramety powinny być 
typami klas transferowych (np 
nawet kolekcje obiektów typu 
String ), a nie mogą być typami 
klas z modelu obiektowego 
danych z warstwy biznesowej. 

3.12.18 
1)Scenariusz diagramu 
sekwencji 
Aplikacja.addReservation nie 
ma nic wspólnego ze 
scenariuszem modelowanym 
za pomocą 
diagramu aktywności 
RezerwacjaPokoju (PU) w 
torze Aplikacja,  
 
2) Scenariusz diagramu 
sekwencji 
Client.addReservation nie ma 
nic wspólnego ze 
scenariuszem modelowanym 
za pomocą 
diagramu aktywności 
RezerwacjaPokoju (PU) w 
torze 
Klient 
 
3) Scenariusz diagramu 
sekwencji 
Room.addReservation nie ma 
nic wspólnego ze 
scenariuszem modelowanym 
za pomocą 
scenariusza diagramu 
aktywności RezerwacjaPokoju 
(PU) w torze 
Pokoj 
 
Podobnie jest z kodem. 
Konieczna poprawa 
diagramów i kodu 
 
10.12.18 
1) Diagram sekwencji 
Aplikacja.addReservation  
Brakuje właściwych 
diagramów dokonywania 
rezerwacji: Należy przez 
główną linię życia Aplikacja (1-
y diagram), w pętli 
wywoływać operację od 

10.12.18 
Te same uwagi jak dla lab8 
8.01.19 
Te same uwagi z lab8 
 
Ocena 3.5 

8.01.19 
Reply5.01.19 
1) Diagram stanów 
obiektu typu Klient 
Będu składni np 
Przejscie: 
equals(client) 
[!client.name.equals(na
me) || 
!client.surname.equals(s
urname) || 
!client.phoneNumber.eq
uals(phoneNumber) || 
!client.address.equals(a
ddress)] / return false 
Brak zdarzen 
2) Diagram stanów 
obiektu typu Pokój 
Bledy skladni, brak 
poprawnych zdarzeń 
 
20.01.19 
Diagram stanów 
obiektu typu Klient 
Tylko zdarzenia na 
obiektcie klient: 
addReservation 
equals. 
Nie jest zdarzeniem 
findClient, tylko equals. 
Brakuije koniecznego 
zdarzenie na przejściu 
między stanami: 
Identyfikacja klienta i 
Wybrany klient. 
Diagram stanów 
obiektu typu Pokój 
Brakuije koniecznego 
zdarzenie na przejściu 
między stanami: 
Identyfikacja pokoju i 
Wybrany pokój. 
Nie jest zdarzenierm, 
findRoom. Źle jest 
oznaczone przejście ze 
stanu do stanu 

8.01.19 
Brak testów 
jednostkowych 
21.01.19 
Brak testów 
rezerwacji. 
Brak zestawów 
testów.Brak 
testów Jmockit 
 
28.01.19 
Ocena 3.0 
 

20.01.19 
Brak testów o 
charakterze 
regresywnym 
tzn łączenia 
testów przez 
include np 
dodawanie 
rezerwacji 
Ocena 4.0 

28.01.19 
Brak 
testów 
Selenium 

Ocena 
Ocena1=5 
Ocena 2-8 =4.5 
Ocena 9-11 
=3.5 
Ocena 4.5 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów i 
przedstawieni
u testów 
Selenium 

9 226194 



b)brak operandu we 
fragmencie alt 
8) 
subbusinesstier.Factory.creat
eBookTitle(String) 
a) element Lost Message 
powinien byc typu Reply i 
powinien wychodzić poza 
fragmentem alt 
b)brak operandów w sekcjach 
bloku alt 
Należy poprawić diagramy 
sekwencji 
 
Program 
1)Brak pakietów: 
subbusinesstier i 
subbusinesstier.entities (są na 
diagramie klas) 
Ocena 3.5 
 
18.11.18 
Projekt UML:  
Część wiadomości na 
diagramach sekwencji ma 
ustawioną właściwość 
Unspecified 
Ocena 4.0 
Program Java: 
Ocena 5.0 
 
25.11.18 
Projekt UML 
Ocena 5.0 

W torze Aplikacja 
wyszukiwany jest Pokoj o 
podanych parametrach. W 
torze Pokoj przeszukiwany jest 
zbiór rezerwacji należący do 
pokoju. Jeśli dany pokój  nie 
jest wolny, następuje powrót 
do toru aplikacja i pobierany 
jest kolejny właściwy pokój, a 
w przypadku braku kończy się 
rezerwacja. Jeśli pokój jest 
wolny, następuje powrót do 
toru Aplikacja, gdzie 
wyszukany jest klient. W torze 
Klient po przekazaniu 
wyszukanego pokoju i daty 
rezerwacjinastępuje 
rezerwacja i klient wstawia 
nową rezerwacj ę do zbioru 
swoich rezerwacji i przekazuje 
rezerwację do toru Pokoj, 
gdzie pokoj wstawi ją również 
do swojego zbiou rezerwacji 
2)Powinien byc diagram 
aktywności dla przypdaku 
użycia PUZakup dodatkowych 
usług 
Konieczna poprawa 
przeprowadzania rezerwacji 
w lab5 i lab6. W przypadku 
pzostawoienia procesu 
Dodanie klienta ocena 
maksymalna to 4.0 (po 
poprawie) 
 
2.12.18 
Lab5: 5.0 
 
Lab6:  
DA Zakup dodatkowych usług 
(PU) – dodatkowe usługi 
powinny być wyszukane w 
torze Aplikacja (jako zasoby – 
podobnie jak dane klientów). 
Poprwany jest DA 
RezerwacjaPokoju (PU) 

 
Konieczna poprawa. 
 
3.12.18 
1)p.4 z poprzednich uwag z 
25.11.18 – nadal w 
nagłówkach głównych metod 
w klasie Aplikacja jako wynik 
zwracanych danych zawierają 
np List<Client> 
Nalezy to poprawić. 
 
2)Należy wstawić pakiety do 
diagramu klas i do kodu, 
oddzielające obiektowy 
model danych i klasę 
fasadową typu Aplikacja 
 
 
Po poprawie ocena 5.0 
 
10.12.18 
Ocena 5.0 
 
 

kolejnego właściwego pokoju, 
czy może być zarezerwowany; 
przez kolejny pokoj (2-i 
diagram), gdzie pokój 
sprawdza, czy ma wolny 
termin; przez klienta (3-i 
diagram), gdzie klient tworzy 
rezerwację, przypisuje jej 
wolny pokoj, wstawia 
rezerwację do swojej listy i 
wywołuje operację pokoju, 
przekazujac mu utworzoną 
rezerwację, aby on wstawił tę 
rezerwację do swojego zbioru 
rezerwacji. 
2) DS 
Aplikacja.addAdditionalServic
e 
Podobne uwagi o rozdzieleniu 
operacji wyszukania rezerwacji 
i dodania dodatkowej usulugi. 
 
3)Brak kodu – implementacji 
zaprojektowanych 
przypadków użycia. 
 
Konieczna poprawa 
 
17.12.18 
1) Room.isFree 
We fragmentach opt znajdują 
się zbędne operandy, które 
wykluczają poprawną 
interpretację scenariusza??? 
Sprawdzanie dat powinno 
odbywać się w metodzie 
wywołanej rezerwacji (metoda 
klasy Rezerwacja), a nie w 
kodzie klasy Room. 
2) 
Aplikacja.addAdditionalServic
e 
Z algorytmu pokazanego na 
diagramie aktywności wynika, 
że dodatkowa usuługa dotyczy 
pokoju umieszczonego na 

Sprawdzenie czy pokój 
jest dostępny, ponieważ 
jest dozorem,  a nie 
zdarzeniem 
Ocena 3.0 
22.01.19 
Ocena 3.5 
 
 



Ocena po poprawie DA Zakup 
dodatkowych usług (PU) 
 
10.12.18 
Lab6 
Ocena 4.5 
 
Ocena lab5-6=5.0 

wyszukanej rezerwacji z w 
zbiorze rezerwacji klienta-
dlaczego więc jest 
wyszukiwany pokój.  
W metodzie findReservation 
pobiera się iterator od pustej 
kolekcji reservations w klasie 
Aplikacja. W procesie 
dodawania rezerwacji 
rezerwacje są przechowywane 
w klasach Client i Room. 
Należy to poprawić 
Brakuje uruchomienia 
wykonanych metod – 
pokazano w instrukcjach do 
lab8-10, jak uruchamiać 
wykonany kod. 
Ocena??? 
 
8.01.19 
1) Koncepcja programu jest 
pozbawiona pełnej 
hermetyzacji biznespowej – 
prawoie wszystkie czynności 
wykonuje klasa Aplikacja 
2)Skladnia diagramów 
sekwencji np 
1)Aplikacja.addReservation 
zawiera  4 wiadomości typu 
Reply 
2)Room.isFree, 
Aplikacja.findReservation, 
Aplikacja.findAdditionalServic
e, 
Aplikacja.addAdditionalServic
e, Reservation.overlap – 
błędnie wstawiony dodatkowy 
operand w opt 
Ocena 3.5  po poprawie 
20.01.19 
Ocena 3.5 
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28.10.18 
31.10.18 
Projekt UML 
1) Diagram klas: 
a) Należy zmodyfikować 
definicje kolekcji bookTitles : 
Book <BookTitle> 
na bookTitles :List <BookTitle> 
oraz  
books : Book<Book> na 
books : List<Book> 
w Dodatek3 instrukcji do lab1. 
Konieczna poprawa 
 
2)Program 
a) Brak pakietów: 
subbusinesstier i 
subbusinesstier.entities (są na 
diagramie klas) 
Ocena 3.5 
 
18.11.18 
Projekt UML: ocena 5.0 
Ocena końcowz 4.5 

 

4.0 
Należy podać więcej 
szczegółow dotyczących 
zadatku i specjalnychh życzeń 
22.10.18 
Bez zmian 
5.11.18 
Ocena 4.5 

 

22.10.18 
Błędne powiązania między 
typu extends między PU 
Uwzględnianie Zadatku i PU: 
Dodawanie nowej rezerwacji, 
Modyfikowanie rezerwacji 
oraz PU Uwzględnianie 
specjalnych życzeń i PU: 
Modyfikowanie rezerwacji i 
Dodawanie nowej rezerwacji. 
Oznacza to, że np PU 
Uwzględnianie specjalnych 
życzeń zawsze będzie 
realizowane przy opcjonalnych 
wywołaniu PU: 
Modyfikowanie rezerwacji i 
Dodawanie nowej rezerwacji. 
Podobnie jest z  PU 
Uwzględnianie Zadatku. 
Relacje powinny być 
odwrócone. 
Scenariusze źle interpretują 
obecne powiązania. 
 
5.11.18 
1) PU Dodawanie nowej 
rezerwacji: nalezy podkreślić, 
rezerwacja zawiera dane 
pokoju, a pokój powiększy 
swój zbiór rezerwacji o nową 
rezerwację w nowym terminie. 
2) PU Usuwanie rezerwacji: w 
scenariuszu należy podkreślić, 
że usuwanie rezerwacji wiąże 
się ze usunięciem rezerwacji 
ze zbioru rezerwacji pokoju 
należącego do rezerwacji i 
ewentulanie zwolnione są 
elementy wynikające ze 
spercjalnych życzeń, teraz 
niezdefiniowanych w 
scenariuszu. 
Należy poprawić projekt. 
18.11.18 
Ocena 4.5 

18.11.18 
1)DAPU Dodawanie nowej 
rezerwacji: tor Rezerwacjs 
należy zmienić na Pokoj 
2)PU modyfikowanie 
rezerwacji powinien 
modelować tranzackję. Należ 
wyeliminować interakcje z 
warswtą prezentacjki 
Konieczna poprawa lab6. 
 
25.11.18 
Lab5 
4.5 
Lab6 
1)PU Dodawanie nowej 
rezerwacji:tor Rezerwacja 
powinien być zastąpiony 
torem Pokoj. W torze Aplikacja 
klient powinien być 
wyszukany. Po utworzeniu 
nowej rezerwacji w torze 
Pokoj należy przejść do toru 
Klient i tam dodać rezerwację 
utworzoną w torze Pokoj do 
zbioru rezerwacji klienta. 
2)PU modyfikowanie 
rezerwacji 
Powinno być: w torze 
Aplikacja należy wyszukać 
klienta. Po wyszukaniu zyczen i 
znalezieniu klienta należy 
przejść do toru Klient i tam 
wyszukać 
Rezerwację. Jeśli zostanie 
znaleziona, należy w torze 
Rezerwacja dokonać 
modyfikacji rezerwacji. 
Rezerwacja powinna być 
referencyjnie powiązana z 
pokojem i klientem oraz 
różnymi dodatkami.  
Konieczna poprawa 
 
3.12.18 
Lab6 

25.11.18 
1)Klasa Aplikacja nie ma 
dostępu do obiektów typu 
Rezerwacja i Pokoj. Brakuje 
klasy Klient??? 
Ta struktura danych 
uniemozliwia wykonanie i 
anulowanie rezerwacji. 
Dlaczego rezerwacja ma wiele 
pokoi (pokoj-new 
ArrayList<>()) 
Konieczna poprawa 
2) Kod Javy:  
a)Klasy nie odzwierciedlają 
powiązań na diagramie klas np 
Klasy Pokoj zarządza ziorem 
pokoi??? 
Klasa SpecjalneZyczenie ma 
zbiór zyczenie??? (new 
ArraList)??? 
Konieczna poprawa 
 
3.12.18 
Ocena 5.0 

 
 

3.12.18 
1)Błędny diagram 
szukajPokoju(wielkoscPokoju 
: int, standardPokoju : String) 
– brakuje pętli lub 
wykorzystanie metody 
wyszukującej indexOf kolekcji 
2) Kod 5.0 
 
10.12.18 
1)Diagramy sekwencji tylko 3 
Brak poprawy diagramów np 
dla dodawanie klienta i/lub 
pokoju. 
 
 
16.12.18 
2) Kod: 
Poprawne: 
Dodawanie klienta 
przedstawione za pomocą 
diagramów sekwencji. 
Nalezy dodać projekt i kod 
dodawania pokoi. 
Po poprawie kodu zostanie 
wystawiona ocena za lab8 
 
4.01.19 
14.01.19 
Ocena 5.0 
 
 

10.12.18 
1) Brak poprawnej realizacji 
PU Dodawania rezerwacja i 
modyfikacji rezerwacji – wg 
lab6 należy podczas lab9=10 
wykonac te dwa złozone PU 
(diagramy sekwencji i kod)  
Powinno być na diagramach 
sekwencji: 
a)Aplikacja.dodajRezerwacje 
Należy przez główną linię życia 
Aplikacja (1-y diagram), w 
pętli wywoływać operację od 
kolejnego właściwego pokoju, 
czy może być zarezerwowany; 
przez kolejny pokoj (2-i 
diagram), gdzie pokój 
sprawdza, czy ma wolny 
termin; przez klienta (3-i 
diagram), gdzie klient tworzy 
rezerwację, przypisuje jej 
wolny pokoj, wstawia 
rezerwację do swojej listy i 
wywołuje operację pokoju, 
przekazujac mu utworzoną 
rezerwację, aby on wstawił tę 
rezerwację do swojego zbioru 
rezerwacji. 
b) Należy wykonać 
modyfikację rezerwacji w 
kodzie i wykonać DS np. 
Należy przez główną linię życia 
Aplikacja (1-y diagram) 
wyszukać klienta i wyszukać 
dostępne życzenia. Następnie 
na 2-im diagramie z glówna 
linią życia Klient wyszukać 
rezerwację. Na 3-im diagramie 
wyszukana rezerwacja 
modyfikuje swoje atrybuty 
przekazane prze listę 
parametrów. 
 
2)Kod – brak poprawnej 
implementacji dodawania i 
modyfilkowania rezerwacji, 

4.01.19 
14.01.19 
DiagramStanow – Klient 
1) [eRezerwacja==null/ 
return true] 
To przejscie powinno 
prowadzic do  stanu 
koncowego, natomiast 
[eRezerwacja!=null/ 
return true] powinna 
prowqadzić do stanu 
modyfikowanie 
rezerwacji. 
2)Zdarzenie 
this.dodajRezerwacje(re
zerwacja) powinno być 
akcją. 
 
20.01.19 
Ocena 5.0 
 

14.01.19 
Testy 
jednostkowe  
5.0 
Testy JMockit 
Tylko jeden test 
3- 
Ocena:4.0 
 

20.01.19 
Testy 
akceptacyjne : 
5.0 

28.01.19 
Lab14-15 
zaliczone 
Należy na 
ostatnich 
zajęciach 
przedstawi
c testy 
Selenium. 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8 =4.5 
Ocena 9-11 
=4.5 
Ocena 4.5 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów i 
przedstawieni
u testów 
Selenium 
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1)DAPU modyfikowanie 
rezerwacji:operacje dotyczące 
modyfikacji rezerwacji 
powinny odbywać się w 
torzeRezerwacja po jej 
znalezieniu przez tor klienta. 
Jednak na początku powinny 
być odszukane (jak przy 
rezerwacji)nowe wartości 
zadatku i życzeń 
Ocena ??? 
 
10.12.18 
Brak poprawy DAPU 
modyfikowanie rezerwacji 
 
4.01.19 
14.01.19 
Nadal jest błąd DAPU 
modyfikowanie rezerwacji – 
zastosowano błędnie element 
Merge Decision 
20.01.19 
Ocena 4.5 
 

Należy poprawić wg 
algorytmu podanego 
powyżej. Dodawanie danych 
bez projektowania np dsne 
pokoi powinny być zawarte w 
specjalnej metodzie, a nie w 
metodzie main. 
 
16.12.18 
1) Diagramy sekwencji: 
systemRezerwacjiPokoi.Aplik
acja.podajInneDanePokoju, 
systemRezerwacjiPokoi.Pokoj
.podajInneDaneRezerwacji i 
pozostałe z wykorzystaniem 
klasy Scaner – należy te 
diagramy usunąć, ponieważ 
klasa Aplikacja nie może 
obsługiwać przy realizacji 
logiki biznesowej operacji 
We/Wy (użycie operacji na 
Scaner). Nalezy wywołania 
tych metod usunąć ze 
wszystkich pozostałych 
diagramów sekwencji-i 
pozostawić aktualne diagramy 
sekwencji. 
 
Nowa wersa rezerwacji 
Jest poprawna – nalezy ją 
uzupełnić o diagram 
wyszukujący w klasie Pokoj 
rezerwacje w celu 
sprawdzenia, czy w podanym 
okresie jest wolny.  
Należy równiez przedstwaić 
nową wersję modyfikacji 
rezerwacji. 
 
 Po poprawie zostanie 
wystawiona ocena za lab9-10 
 
4.01.19 
14.01.19 
1)DS 
systemRezerwacjiPokoi.Aplik



acja.dodajKlienta(String[] 
daneKlienta): Klient 
Co oznaczają operandy 
return == false 
return == true 
2) 
systemRezerwacjiPokoi.Pokoj
.sprawdzCzyJestWolny(Date 
termin): boolean 
rezerwacje.get(i).porownajTer
min(termin) – błędna składnia 
nazwy wiadomoości 
rezerwacje.get(i).porownajTer
min(termin) 
2) 
systemRezerwacjiPokoi.Aplik
acja.modyfikujRezerwacje(da
neKlienta : String[], termin : 
Date, zadatek : Zadatek, 
zyczenie : SpecjalneZyczenie) : 
boolean 
Na jakiej podstawie badany 
jest ten warunek 
eRezerwacja != null 
3) 
systemRezerwacjiPokoi.Klient
.modyfikuj( nrRezerwacji: int, 
termin : Date, zadatek : 
Zadatek, zyczenie : 
SpecjalneZyczenie) : 
Rezerwacja 
Dlaczego są dwa fragmenty 
typu opt z tym samym 
operandem: 
eRezerwacja != null 
Po poprawie tych diagramów 
ocena 4.0 
Kod w porządku. 
20.01.19 
Ocena  
4.5 

8 235690 31.10.18 
2.11.18 
1) Program 
Ocena 5.0 
 

15.10.18 
Brak lab2 
22.10.18 
Wymaganie Dodanie nowego 
egzemplarza jest niejasno 

22.10.18 
Należy wyszukiwać w zbiorze 
filmu również egzemplarze, 
jeśli wypożycza się 
egzemplarze 

18.11.18 
1)Zgodnie z instrukcją należało 
zamodelować w lab5 dwa 
procesy ze „świata 
rzeczywistego”, a podczas lab6 

26.11.18 
1) Wg diagramów aktywności 
torem początkowym warstwy 
biznesowej była klasa 
Aplikacja, a Wypożyczalania 

3.12.19 
1)Aby operacje na diagramach 
sekwencji były powiązane z 
operacjami klas na diagramie 
klas, konieczne jest, aby byly 

10.12.18 
1) Brrak kodu 
zaprojektowanych operacji 
 

8.01.19 
Brak diagramów stanów 
 
18.01.19 
DST Klient 

15.01.19 
Brak testów 
jednostkowych 
18.01.19 

27.0.1.19 
Brakuej 
tetsowania 
wypozyczenia 
Ocen 3.0 

27.01.19 
Lab14-15 
zaliczone 
Należy na 
ostatnich 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8 =4.0 
Ocena 9-11 
=3(?) 13 218223 



2)Projekt UML 
a) Lab1 pkt 4.1 – brak 
powiązania aktorów z 
odpowiednimi przypadkami 
użycia za pomocą Association 
b)diagram klas: 
Należy zmodyfikować definicje 
kolekcji bookTitles : Book 
<BookTitle> 
na bookTitles :List <BookTitle> 
oraz  
books : Book<Book> na 
books : List<Book> 
wg Dodatek3 instrukcji do 
lab1. 
 
c)diagramy sekwencji Lab 1 
pkt 5.4.1 - a) elementy Lost 
Message powinny być typu 
Reply 
 Konieczna poprawa 
 
18.11.18 
Projekt UML:  
Część wiadomości na 
diagramach sekwencji ma 
ustawioną właściwość 
Unspecified 
Ocena 4.0 
 
Ocena końcowa 4.5 

opisane w atrybucie Text, 
gdzie pojęcia film i egzemplarz 
nie są poprawnie opisane.  
3.5 
 
5.11.18 
Ocena 4.0 
 
 
 

Nieprawidłowo wypełnione 
Preconditions., gdzie nalezy 
podać, w jaki sposón dany 
przypadek jest wywołany, czyli 
PU Wypożyczanie filmu nie 
jest wywołane z PU Szukanie 
filmu 
- jest odwrotnie. 
Brakuje wyszukania 
kaset..filmów wg typu 
nośnika... 
 
5.11.18 
1) PU Wypożyczanie filmu: w 
scenariuszu jest bezpośrednio 
wywołanie PU Szukanie 
egzemplarza, a to PU jest 
pośrednio wywołane za 
pośrednictwem PU Szukanie 
filmu, co oznacza, że nie może 
byc wywolane z PU 
Wypożyczanie filmu!!! Należy 
więc odłączyć wywowłanie PU 
Szukanie egzemplarza z PU 
Szukanie filmu i połączyć przez 
include z PU Wypożyczanie 
filmu. W scenariuszu należy 
najpierw wywołać PU 
Wyszukanie filmu i w 
przypadku znalezienia go 
należy wywołać PU 
Wyszukanie egzemplarzy w 
znalezionym filmie, kończąc 
wyszukiwane w przypadku 
znalezienia dostęp nego 
egzemplarza do wypożyczenia. 
2) PU Zwrot filmu zawiera 
błędny scenariusz. Należy 
wyszukać klienta za pomocą 
PU Szukanie użytkownika. W 
przypadku znalezienia należy 
w zbiorze jego wypożyczeń 
wyszukać film za pomocą PU 
Szukanie egzemplarza, 
bezpośrednio połączonego 
przez include z PU Zwrot filmu. 

należało przedstawic te same 
procesy realizowane przez 
program, opisane w 
scenariuszach przypadków 
użycia 
Ocena ?? 
 
26.11.18 
Lab6: 
1)DA 
Dodanie_egzemplarza_PU 
Ta operacja nie jest tranzakcją, 
ponieważ odwołuje się do 
warstwy prezentacyjnej w 
aktywności 
podajDaneEgzemplarza- to 
jest niedopuszczalne. 
Tor Wypozyczalnia powinien 
nazywać się Film, ponieważ 
wyszukany film powinien 
dodawać do swojego zbioru 
ezemplarzy nowy egzemplarz. 
2)DA Wypozyczenie_filmu_PU 
Ta operacja nie jest tranzakcją, 
ponieważ odwołuje się do 
warstwy prezentacyjnej w 
aktywności zaloguj – to jest 
niedopuszczalne. 
Tor Wypozyczalnia powinien 
nazywać się Film, ponieważ 
wyszukany film w torze 
Aplikacja powinien ze swojego 
zbioru pobierać kolejny 
egzemplarz i sprawdzić za 
pośrednictem egzemplarza, 
czy on jest wolny. Następnie, 
po powrocie do toru Aplikacja 
należy wyszukać klienta na 
podstawie danych 
dostarczoonych do tranzakcji. 
Po znalezieniu klienta, należy 
przejść do toru Klient i 
wykonać wypozyczenie 
wstawiając do niego 
referencję klienta i 
ezgemplarza. Wykonane 

stła sie torem Film. Należy 
ujednolicic nazwenictwo. 
2) Brakuje klasy Wypozyczenie 
3)Brakuje w Open 
Specification/Description 
diagramu klas pełnych 
podanych wyjaśnień, na 
podstawie których scenariuszy 
przypadków użycia 
zidentyfikowano klasę i 
powiązanie między klasami 
(wg informacji podanych w 
instrukcjji do lab 7 i w 
wykładzie 6!!!)  
Konieczna poprawa 
 
Ocena 4.5 

 

typu Call, a są typu 
Unspecified. Należy to 
koniecznie poprawić. 
 
2) Brrak kodu 
zaprojektowanych operacji 
Ocena ??? 
 
10.12.18 
1) Brak kodu 
zaprojektowanych operacji 
 
2)Dodawanie egzemplarza 
powinno byc uzupełnione 
diagramem sekwencji, gdzie 
główna klasa Aplkacja 
wyszukuje film, Jeśli go 
znajdzie, wywołuje od niego 
metodę zaprojketowaną na 
DS dodanieEgzemplarza. 
 
Ocena 2.0 
 
17.12.18 
Brak poprawy diagramów 
sekwencji. 
 
8.01.19 
DS film.wypozyczFilm 
Nieprawidłowy zapis nazwy 
operacji 
znalezionyegzemplarz = 
znajdzWolnyEgzemplarz() 
UML 3.0 
Ocena 3.0 
 
 

2)Brak poprawnych 
diagramów sekwencji np 
wypozyczFilm(egzemplarz), 
gdzie np wykonany za 
pomocą Create Message linia 
życia typu Film ma już 
egzemplarze, które 
przeszukuje. Oprócz takich 
rozwiązań, to na jednym 
diagramie pokazuje się 
główny algorytm, a nie 
algorytmy operacji 
wywoływanych. 
 
Ocena 2.0 
 
17.12.18 
Brak poprawy 
 
8.01.19 
UML 
Ocena 3.0 
Kod 
1)Klasa Uzytkownik 
Błąd w metodzie equals: 
if (this.login != other.login) { 
            return false; 
Nie można porównywać 
obiektów typu String za 
pomocą operatora == 
Ocena 3.0 

  

1)Brak dozoru na 
przejściu equals/return 
true 
2)Nieprawidłowa 
definicja zdarzenia na 
przejściu: znajdzEgzempl
arz(nowyegzemplarz) == 
null 
3)Pomieszanie definicji 
zdarzenia z dozorem. 
Poza tym, 
znajdzEgzemplarz jest 
akcją w wyniku 
zdarzenia: 
dodajEgzemplarz 
4)Zdarzenie 
wypozyczFilm - należy 
na kolejnych przejściach 
i w stanach modelować 
akcje z diagramu 
sekwencji film.wypozycz
Film. Obecne  akcje nie 
są związane z tym 
zdarzeniem i  są 
traktowane jako 
zdarzenia na przejściach 
np 
szukFilm.znajdzWolnyEg
zemplarz() lub w 
stanach: np 
znajdzKlienta, 
znajdzFilm. 
  
DSTWypozyczenie 
W programie brakuje 
zdarzeń, czyli metod 
wywoływanych od 
wypożyczenia 
poza zwrocFilm() 
:Wypozyczenie. Oznacza 
to, że wszystkie 
zdarzenia i akcje na tym 
diagramie nie są 
poprawniezwiązanie z 
obiektem typu 
Wypozyczenie. 

Brak testów 
jednostkowych 
27.01.18 
Projekt zawiera 
„uszkodzony” 
mechanizm 
testowania w 
JUnit  
Testy JMockit 
3- 

 zajęciach 
przedstawi
c testy 
Selenium. 

Ocena  4 (?) 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów i 
przedstawieni
u testów 
Selenium 



Jeśli takie wypożyczenie 
istnieje, należy je usunąć ze 
zbioru klienta i znalezionego 
egzemplarza. 
3) PU Dodanie nowego 
egzemplarza powinien 
bezpośrednio być połączony 
przez include z PU Szukanie 
egzemplarza. Wtedy najpierw 
szukany jest film, a potem 
szukany jest egzemplarz w 
zbiorze egzemplarzy 
znalezionego filmu. 
Konieczna poprawa diagramu. 
 
18.11.18 
Ocena 4.5 

wypozyczenia należy wstawić 
je do zbioru wypozyczeń 
klienta i do przekazanego 
egzemplarza. 
Konieczna poprawa 
 
3.12.18 
Ocena 4.5 
 

Diagramy powinny być 
poprawione w celu 
uzyskania zaliczenia    
 
18.01.19 
DST Film 
Przejście między 
stanami Identyfikacja 
filmi i Wybrany film 
powienien byc dodany 
dozór. 
znajdzEgzemplarz(nowy
egzemplarz) == null nie 
jest z pewnością 
zdarzeniem na obiekcie 
film – jest nim equals. 
Składnia określa, że 
powinien to być dozór. 
Zdarzenem również nie 
może być: 
znajdzFilm(tytulFilmu). 
Tylko akcjami mogą być: 
szukFilm.znajdzWolnyEg
zemplarz() 
return wypozyczenie  
DST Wypozyczenai –zbyt 
wiele błędów składni 
Konieczna poprawa 
diagramów stanu 
 
23.01.18 
ocena 3.0 

7 235006 31.10.18 
2.11.18 (wg 235027) 
1) Projekt UML 
a)diagram klas: atrybuty 
reprezentujące relacje 1..* 
(bookTitles, books) są 
zdefiniowane niepoprawnie. 
Należy je zdefiniować wg 
Dodatek3 instrukcji do lab3 
 
b) diagramy sekwencji: 
-na wszystkich diagramach 
elementy Lost Message 
powinny być typu Reply 

Nieprecyzyjne  powiązania na 
diagramie wymagań 
4.0 
 

22.10.18 
Nieprawidłowe powiązania 
między PU operacje na koncie 
i PU: Wypłata pieniędzy, 
Założenie lokaty itd 
Należy dokończyć specyfikację 
PU. 
 
5.11.18 
1) Błędne wywołanie PU 
operacje na koncie przez 
aktora Klient. Powinno być: 
aby klient mógł wybrać jeden z 
PU: Przegląd konta, Założenie 

18.11.18 
1)Zgodnie z instrukcją należało 
zamodelować w lab5 dwa 
procesy ze „świata 
rzeczywistego”, a podczas lab6 
należało przedstawic te same 
procesy realizowane przez 
program, opisane w 
scenariuszach przpadków 
użycia 
2)Tory Baza danych należy 
zmienić na obiekty, biorące 
udział w realizacji scenariuszy 
PU 

25.11.18 
1) Niedopuszczalne 
implementowanie asocjacji 
pomiędzy klasami za pomocą 
atrubutów typu String 
2)Brak oznaczenie Multiplicity 
na końach asocjacji 
3) Klasa oparta na wzorcu 
Fasada nie może być 
powiazana za pomoca asocjaji 
dwukierunkowych z klasami z 
modelu danych. 
4) Brakuje pakietów 
 

3.12.19 
1) 
subbuisnesstier.Facade.spraw
dzPoprawnoscDanych- ta 
operacja nie powinna być 
realizowana przez warstwę 
logiki biznesowej- jest zadanie 
warstwy prezentacji/lub 
warstwy klienta. 
2) DS 
subbuisnesstier.Facade.dodaj
Kredyt jest niepoprawna, 
ponieważ nie ma dostępu do 
kredytów, Należy to poprawić 

10.12.18 
1) 
subbuisnesstier.Facade.dodaj
Kredyt 
Zły typ wynilu operacji. 
subbuisnesstier.entities.Kont 
Nalezy poprawic pozostałe 
typy wyników operacji 
2)o.wykonajPrzelew – Brakuje 
dodanie przelewu do 
odbiorcy – na diagramach i w 
kodzie 
 
Po poprawie ocena 5.0 

8.01.19 
Ocena 4.5 
 

6.01.19 
Brakuje testów 
Jmockit. Należy 
uzupełnić testy 
jednoostkowe 
 
15.01.19 
Testy 
jednostkowe 
mają 
podstawową 
wadę, że nie 
korzystają w 

28.01.19 
Brak testów 
akceptacyjnyc
h 

28.01.19 
Brak 
testów 
Selenium 

Ocena 
Ocena1=5.0 
Ocena 2-8 =4.5 
Ocena 9-
11=(?) 
Ocena   (?) 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów i 
przedstawieni
u testów 
Selenium 

11 235027 

12 235696 



-wszystkie pseudo operandy 
we fragmentach opt, alt i loop 
są zdefiniowane błędnie, 
ponieważ są zwykłym tekstem, 
a nie operandem należącym 
do fragmentów opt, alt lub 
loop 
Konieczna poprawa 
 
2) Program 5.0 
 
11.11.18 
Projekt UML 
1) Diagram klas: bez zmian 
2)diagramy sekwencji: nadal 
błędy, inne niż w wersji z 
2.11.18:  
Facade: addBookTitle (String ), 

Facade.findBookTitle, 
Facade.addBook: 

fragmenty opt posiadają dwa 
operandy, które określają dwa 
alterantywnie wykonywane 
operacje!!! 
- we wszystkich diagramach 
wiadomości Lost Message 
powinny mieć właściwość 
Reply 
Nadal konieczna poprawa 
 
18.11.18 
Projekt UML: Część 
wiadomości na diagramach 
sekwencji ma ustawioną 
właściwość Unspecified 
Ocena 4.5 
 
Ocena końcow 5.0 

lokaty, Wykonanie przelewu, 
Pobranie kredytu, Wpłata 
pieniędzy, należy powiązać je 
bezpośrednio z aktorem, a PU 
operacje na koncje są 
rozszerzane nadal przez każdy 
z podanych PU. 
2) Scenariusze podanych PU 
są bardzo nieprzecyzyjne – 
należy określić, jakie dane są 
przekazane do PU w 
pierwszym punkcje 
scenariusza, a potem określić, 
jaka reakcja powinna być po 
wykonaniu scenariusza PU 
opercje na koncie (którey jest 
rozszerzany przez dany PU z 
podanej listy) oraz jaka reakcja 
jest po wywołaniu innych PU 
powiązanych przez include. 
2) Formularze Details są 
niepoprawnie wypełnione – 
nezgodnie z Dodateki 2 i 
Dodatek 3 w instrukcji do 
Lab3-4. 
W celu zaliczenia lab3-4 
konieczns poprawa 
 
 
 
18.11.18 
Powtarzanie fragmentów 
scenariuszy w PU powiązanych 
generalizacją z PU np 
PU Wykonanie przelewu, 
Założenie lokaty 
lub pominięcie generalizacji w 
PU Pobranie kredytu 
Ocena 3.0 
 
3.12.18 
Ocena 5.0 

Ocena ?? 
 
25.11.18 
Lab5 
1)Brakuje DA Wykonanie 
przelewu 
w „świecie rzeczywistym 
2)Brakuje DA Pobranie kredytu 
w „świecie rzeczywistym 
 
Lab6 
1) Tworzenie konta2 
Tor komnto nie może dodawac 
konta 
2)DA Wykonanie 
przelewu2nie jest tranzakcją 
3)DA Pobranie Kredytu2 co 
oznacza tor Partition??? 
Konieczna poprawa 
 
3.12.18 
Lab5: 5.0 
Lab6 
1) Wykonanie przelewu 2 – 
niepoprawny. Tor GUI nie 
może wykonywać logiki 
biznesowej – należy go nazwać 
Facade 
 
2)Tor Aplikacja na diagramach 
aktywności z lab6 to tor 
Facade. Po wyszukaniu 
użytkownika powinno nastąpić 
przejście do toru Uzytkownik, 
który powinien dodać Konto, 
jesli zakłada się, że Uzytkownik 
ma wiele kont! 
3) Tworzenie konta2- 
aktywność 
sprawdzPoprawnoscDanychO
sobistych nie powinna być 
realizowana przez warstwę 
biznesową 
Ocena 3.5 
17.12.18 
Lab 6: Ocena 5.0 

5)Brakuje programu Java ze 
szkieletem kodu!!! 
 
Konieczna poprawa 
 
3.12.18 
Diagram klas: 
1) Brakuje implementacji 
powiązania  1..* między klasą 
Konto i klasą Przelew 
2)Brakuje implementacji 
powiązania 0..1 między klasą 
Konto i klasą Lokata 
3)Brakuje implementacji 
powiązania 0..* między klasą 
Konto i klasą Kredyt 
4)Brakuje implementacji 
powiązania 1..* między klasą 
Uzytkownik i klasą Konto 
 
Takie powiązanie umożliwiłyby 
ograniczenie obciążenia logiką 
biznesową klasy Facade i część 
operacji realizować za pomocą 
klasy Uzytkownik 
Ocena ??? 
 
10.12.18 
1) Diagram klas –główne  
operacje w klasie Facade nie 
mogą mieć w listach 
parametrów i w wyniku 
zwracanym typów 
pochodzących z obiektowego 
modelu danych. Należy to 
poprawić. 
Ocena 4.5 po poprawie. 
 
17.12.18 
Ocena 4.5 
 

 
3)Kod- metody klasy Facade 
są obciążone logiką 
biznesową w zakresie 
tworzenia kredytu 
 
Ocena ??? 
10.12.18 
1) 
subbuisnesstier.entities.Uzytk
ownik.utwórzKonto nie 
wywołuje operacji 
szukajkonto, aby zapobien 
naruszenia integralności 
danych 
Należy to poprawić 
Ocena po poprawie 5.0 
 
17.12.18 
Ocena  5.0 
 

 
17.12.18 
Ocena 5.0 
 

sposób 
regresywany z 
danych 
przetestowany
ch w 
poprzednim 
teście 
Np w klasie 
AplikacjaTest 
testy metod 
testDodajKredy
t 
testWykonajPz
elew. 
Podobnie jest 
w pozostałych 
klasach 
testowych 
Do czego służy 
metoda main 
w klasie 
KontoTestSuite 
Ocena 4.0 
Testy Jmocki są 
do 
dokończenia 
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31.10.18 
1) Program 
-brak pakietu 
subbusinesstier.entities 
(podany na diagramie klas) 
Ocena 4.0 
 
2) Projekt UML 
a) diagram klas: błędnie 
wstawione powiązania 1..* w 
klasach Facade (bookTitles) i 
TitleBook (books). Nalezy to 
zmienic wg Dodatek 3 w 
instrukcji do lab1 
b) diagramy sekwencji: 
błędnie wstawione operandy 
we fragmentach typu: opt, alt i 
loop. Są zwykłym  tekstem, a 
powinny należeć do definicji 
fragmentu 
 
Należy to poprawić. 
 
17.11.18 
Projekt UML: Część 
wiadomości na diagramach 
sekwencji ma ustawioną 
właściwość Unspecified 
Ocena 4.0 

4.5 22.10.18 
Konieczne jest wyszukiwanie 
danych klienta przy tworzeniu 
rezerwacji i wypożyczenia oraz 
wyszukiwanie egzemplarza po 
wyszukaniu tytułu. Nalezy 
uściślić, czy kaseta to 
egzemplarz. 
 
5.11.18 
1) W scenariuszach opisuje się, 
co robi użytkownik za pomocą 
GUI, a powinny opisywać, co 
robi program z danymi 
przekazanymi do tranzakcji, 
wcześniej wprowadzonymi z 
GUI np 
PU Dodaj zupełnie nowy tytul 
1. Należy przekazać do PU 
dane filmu: tytuł, rezyser, cenę 
filmu itd 
2.Należy wywołać PU 
Wyszukaj tytul, przekazując np 
tytuł filmu. Jeśli film został 
naleziony, należy zakończyć 
PU.  
3. Należy utworzyć nowy film 
na podstawie podanych 
danych w p.1 
2) Należy wypełnić formularze 
Details zgodnie z Dodatek 2 i 
Dodatek 3 w instrukcji do 
lab3-4!!!  
W celu zaliczenia należy 
poprawić scenariusze PU.i 
formularze Details. 
 
17.11.18 
18.11.18 
Scenariusze przypadków 
użycia powinny być 
tranzakcjami. Obecnie opisują 
interakcje z użytkownikiem 
programu 
Ocena 3.0 

18.11.18 
PU 
Wypozyczenie_z_programu, 
Rezerwacja_z_programu 
modelują interakcje procesu 
logiki biznesowej z w rastwą 
prezentacji – modelowany 
proces nie jest tranzakcją 
Ocena ??? 
 
2.12.18 
Lab5 
1) DAWypożyczenie: Błąd po 
wyjściu z aktywności Podanie 
danych klienta-  nie można w 
wierzchołku Join połączyć 
dwóch alternatywnych przejść 
z wierzchołka Decision. 
2)DA Rezerwacja Błąd po 
wyjściu z aktywności podanie 
danych klienta-  nie można w 
wierzchołku Join połączyć 
dwóch alternatywnych przejść 
z wierzchołka Decision. 
 
Lab6 
1) 
Wypozyczenie_z_programu: 
Błąd po wyjściu z aktywności 
szukajKlienta-  nie można w 
wierzchołku Join połączyć 
dwóch alternatywnych przejść 
z wierzchołka Decision. 
2) Rezerwacja_z_programu 
Błąd po wyjściu z aktywności 
szukajKlienta-  nie można w 
wierzchołku Join połączyć 
dwóch alternatywnych przejść 
z wierzchołka Decision. 
Konieczna poprawa 
 
9.12.18 
Lab5 
DA Wypożyczenie – w 
scenariuszu nie korzysta się z 
wypozyczenia 

2.12.18 
1)Brak powiązania 
jednokierunkowego 1..* 
między klasą Fasada i klasą 
Klient. 
2)Brak głównych operacji 
reprezentujących główne 
przypadki użycia, powiązane z 
aktorami, w klasie Fasada. 
3)Brak kodu klasy Fasada 
Ocena 3.0 

2.12.18 
1)Wiadomości na diagramach 
sekwencji muszą mieć 
ustawioną właściwość  Call, 
natomiast mają Unspecified. 
Właściwość Call umożliwaia 
powiązanie operacji klas z 
diagramu klas z operacjami 
(Message) na diagramach 
sekwencji. 
2)DS usunEgzemplarz jest 
błędny, ponieważ klasa 
Fasada nie ma dostępu do 
kolekcji ze zbiorem 
egzemplaarzy. Po wyszukaniu 
filmu Fasada może zlecić my 
usunięcie filmu. 
3)Brak kodu klasy Fasada. 
Brak implementacji 1-ej 
iteracji programu. 
Ocena ??? 
 
9.12.18 
Bez zmian 
Ocena 2.0 
 
6.01.19 
Niepoprawne diagramy: 
Kod-brak hermetyzacji 
Ocena 2.0 
27.01.19 
Ocena 4.0 

9.12.18 
Brak lab9 
6.01.19 
Kod-brak hermetyzacji 
UML – niepoprawne diagramy 
sekwencji 
Ocena 2.0 
27.01.19 
Ocena 4.0 

6.01.19 
Klient, Film 
Błędy składni 
Ocena 3 

14.01.19 
Testy są 
niepoprawne.  
Dane do 
testowania 
powinny być w 
osobne j klasie 
Brak testów 
JMockit 
 
28.01.19 
Testy JUnit 
Ocena 4.0 
Brak testów 
JMockit 
Należy to 
uzupełnić 
 

20.01.19 
Koniecznie 
należy wysłać 
spakowany 
katalog 
FrontPage ze 
stronami wiki 
(stronami 
testującymi)  
27.01.19 
Ocena 3.5 
(testy działają 
również z 
kodem 
umieszczonym 
w komentarzu, 
związanym z 
badanie dat 
rezerwacji) 

27.01.19 
Brak 
testów 
Selenium. 
Należy na 
ostatnich 
zajęciach 
przedstawi
c testy 
Selenium. 

 

Ocena 
Ocena1=4.0 
Ocena 2-8 =3.5 
Ocena 9-11 
=(?) 
Ocena   (?) 
końcowa  po  
wykonaniu 
brakujących 
testów i 
przedstawieni
u testów 
Selenium 

18 235568 



Ocena 4.0 
 
Lab6 
1)Rezerwacja_z_programu 
Sprwadzany jest tylko jeden 
Egzemplarz w filnie, czy może 
być zarezerwowany 
2) 
Wypozyczenie_z_programu 
Tworzenie wypozyczenia na 
podstawie rezerwacji w 
przypadku nowo 
wstawianego klienta podczas 
wypożyczenia jest 
niemożliwe, ponieważ nie ma 
rezerwacji. Łatwo to 
naprawić, przerywając proces 
wypożyczanie w przypadku 
braku klienta. 
Po poprawie 4.5 
Ocena 4.5 

17 235076 5.11.18 
Brak lab1 
 
10.11.18 
1) Projekt UML 
a) brak powiązania aktorów z 
odpowiednimi przypadkami 
użycia za pomocą Association 
b) brak diagramu klas 
 
c) diagramy sekwencji  
- elementy Lost Message 
powiny być typu Reply na 
każdym diagramie. 
-
subbusinesstier.Facade.addB
ookTitle(String):  brak 
operandu we fragmencie opt 
- 
subbusinesstier.Factory.creat
eBookTitle(String): brak 
operandów poprawnych we 
fragmencie alt 
 Konieczne uzupełnienie i 
poprawa 

5.0 22.10.18 
Brak lab3 
5.11.18 
Diagram przypadków użycia 
jest wykonany niezgodnie z 
instrukcją do lab3-4 wg 
Dodatek 2 Dodatek 3. 
W celu zaliczenia należy 
poprawić scenariusze w 
zakładce Info oraz elementy z 
zakladki Details. 
4.01.19 
Ocena 3.0- 

19.11.18 
Nie wysłano  lab5 i lab6!!! 
4.01.19 
3.0 

27.11.18 
Brak lab74.01.19 
4.01.19 
3.0- 

11.12.18 
Brak lab8 
4.01.19 
2.0 

 

11.12.18 
Brak lab9 
4.01.19 
2.0 

 

4.01.19 
2.0 
 

4.01.19 
Brak testow 
jednostkowych 

   

10 234939 

   



 
2)Program 
Ocena 5.0 
 
19.11.18 
Projekt UML 
Część wiadomości na 
diagramach sekwencji ma 
ustawioną właściwość 
Unspecified 
Ocena 4.0 
 
 

 


