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28.01.18 
Program java: 
Nie dostarczono programu 
 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji 
-brak operandów  
- diagram add_title_book: 
brak definicji operacji na 
wiadomości typu Found 
Message 
Konieczna poprawa 
 
27.12.18 
W dniu 27.12.18 wysłano list 
z uwagami, dotyczace 
poprawy lab1-projektu UML i 
kodu. 
 
 

Brak przesłanej poprawy  
28.10.18 
Diagram wymagań: 
Wymaganie Potwierdzanie 
dokonania zlecenia nie 
zostało powiazane z żadną 
kompozycją wymagań, 
natomiast zalwzy od 
wymagań: 
Przyporządkowywanie 
wykonawców oraz zasobów 
oraz Tworzenie 
harmonogramu zleceń. Jest 
to niepoprawne. 
Brak diagramu wymagań 
niefunkcjonalnych. 
Po poprawie ocena 4.0 

Brak przesłanej poprawy 
 
28.10.18 

Projekt do lab3_4 powinien 
zawierać elementy projektu 
z lab2!!! Kolejne wersje 
projektu powinny awieerać 
elementy ze 
wcześniejszycch etapów 
(Kolejny projekt powinien 
powstawac jako kopia 
poprzedniego projektu.) 
Jest to konieczne, aby 
powiązać przypadki użycia z 
diagramu z 
odpowiadającymi 
wymaganiami z diagramu 
wymagań. 
Nie wolno w scenariuszach 
opisywać działanie GUI 

9.11.18 
Brak lab5 
23.11.18 
Brak lab6 

23.11.18 
Brak lab7 

6.12.18 
Brak lab8 

6.12.18 
Brak lab9 

     



2 226205 

  np  punkt 1.1. Ewentualne 
wprowadzenie danych 
nowego klienta do systemu 
(przycisk nowy klient) w 
scenariuszu PU 
Dodaj_zlecenie 
Każdy PU wywołany przez 
aktora rozpoczyna 
tranzakcję przetwarzającą 
dostarczone dane, którą są 
tylko obrazami danych 
programu, muszą być 
zastąpione danymi 
źródłowymi wyszukanymi 
przez program! 
1) PU 
Tworzenie_harnomogramu
_zleceń nie jest używane!  
2) Scenariusze nie 
umożliwiają kontroli 
integralności danych np. PU 
Dodaj_zlecenie nie 
sprawdza, czy dane 
tworzonego zlecenia są 
unikatowe   
3) PU 
przeglad_i_edycja_danych_
klienta- scenariusz jest tak 
nieprecyzyjne, że stanowi to 
wskazówki dla programisty, 
jak powinie to robic 
program, realizujący taką 
tranzakcję, która powinna 
być podzielona na 
tranzakcję dodawanie, 
usuwania i modyfikacji z 
wydzieleniem wspolnych 
podscenariuszy za pomocą 
include itp 
W celu zaliczenia należy 
ten projekt poprawić. 

         

3 234996 31.10.18 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji: 

5.0 PU Dodaj przystanek 
powinno wywołać również 
PU Wyszukaj linie – wtedy 
tworzenie rozkładu za 
pomocą PU Dodaj rozkład 

3.11.18 
DA DodawanieRozkladui 
oraz 
DA 
PrzegladanieRozkladuJaz

21.11.18 
Diagram klas: brak 
informacji w Open 
Specification/Description 
diagramu klas o 

4.12.18 
1) Brak działajacego 
programu np w metodzie 
main klasy Facade 

4.11.18 
Brak projektu i 
implementacji jednego ze 
scenariuszy 
modelowanych za 

16.12.18 
1)Przystanek: 
- brakuje na 
diagramach sekwencji 
metody dodajLinie 

27.01.19 
Ocena 4.5 

25.01.19 
Ocena 5.0 

25.01.19 
Testy 
Selenium 
zaliczone 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8=4.5 
Ocena 9-11=5 
Ocena 4.5 14 235070 



Wszystkie wiadomości typu 
Lost Message powinny mieć 
ustawioną właściwość Reply. 
 
Program java 
Ocena 5.0 
 
16.11.18 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji: 
wszystkie wiadomości mają 
ustawioną właściwość 
Unspecified, a powinny mieć 
ustawioną właściwość Call – 
dopiero wtedy są metodami 
klas z linii życia (do których 
wiadomości dochodzą), czyli 
klas z diagramu klas. 
 
Ocena 4.0 (należy to 
poprawić) 

dla danej linii na danym 
przystanku jest możliwe. 
Należy opisać PU za pomocą 
formularzy z pozycji Open 
use case details. 
28.10.18 
1) PU Przeglądanie 
rozkladow: prawidłowy 
scenariusz powinien 
odwołać się do diagramu, w 
którym zawsze: wywołuje 
PU Przegladanie 
przystankow i PU 
Przegladanie linii 
(powiazane przez include), a 
jednocześnie PU 
Przegladanie przystankow 
opcjonalnie ponownie 
wywoła PU Przegladanie 
linii i PU Przegladanie linii 
opcjonalnie wywołuje PU 
Przegladanie przystankow. 
Taki scenariusz wchodzi w 
działanie rekurencyjne-
konieczna poprawa. 
2) Należy wypełnić 
formularze Details dla 
każdego przypdaku użycia 
zgodnie ze wskazówkami z 
instrukcji (str.11, P.1.7-1.11) 
3.11.18 
Nadal nie wypełniono 
formularzy Details zodnie z 
instrukcją 
Co oznacza zwrot: 
Pozwala najpierw na 
wyszukanie wszystkich 
przystanków, a potem 
mamy możliwośc na jego 
sprecyzowanie.  
12.11.18 
21.11.18 
Ocena 4.5 
 

dy nie reprezentują 
procesów ze „świata 
rzeczywistego” – co 
oznaczają tory System 
Informacyjny oraz Baza 
Danych. Te procesy nie 
powinny prezentować 
dzialania programu 
(zgodnie instrukcją do 
lab4-5 opisującą, co zrobić 
podczas lab5) 
 
12.11.18 
21.11.18 
Ocena 5.0 

przyczynie identyfikacji 
klas na diagramie klas wg 
instrukcji do lab7 
(również wykład 6) 
Konieczne uzupełnienie 
informacji 
Program Java: 
5.0 

2)Diagramy sekwencji – 
5.0 
 
11.12.18 
Kod 
Metoda wyszukajLinie w 
klasie Facade powinna 
wykorzystać metodę 
equals z klasy Linia 
 
Ocena 3.0 

pomocą diagramów 
aktywności podczas lab6. 
To jest zadanie do 
wykonania podczas lab9-
10  
11.12.18 
Diagramy sekwencji 
1) PU DodajPrzystanek: 
1.1) wyszukajPrzystanek -
przystanek.getNazwa() == 
nazwa 
obiekt typu String nazwa 
nie można porównywać 
za pomocą operatora ==;  
- takim wyrażenem 
naruszono hermetyzację 
klasy Przystanek 
2) PU 
dodawanieRozkladu – 
2.1)nie mozna za pomocą 
Create Message wywołac 
metody wyszukajLinie( 
numer : Short) : Linia 
2.2)Podobnie, nie mozna 
wywołać 
wyszukajTrase(kierunek : 
String) : Trasa za pomocą 
create Message 
2.3)Brakuje diagramu 
sekwencji 
dodajGodzinyOdjazdow 
Konieczna poprawa i 
uzupełnie diagramów 
3)PU 
PrzegladanieRozkladow 
3.1) nie mozna za 
pomocą Create Message 
wywołac metody 
wyszukajPrzystanek(nazw
a : String) : Przystanek 
3.2) nie mozna za pomocą 
wiadomosci typu Reply 
wywołać metody 
wyszukajRozklad(linia) : 
List<Godzina> 

wywołanej od linii życia 
Przystanek-tylko wtedy 
takie zdarzenie może 
byc umieszczone na 
diagramie stanów 
obiektu Przystanek 
- jedynie z kodu wynika, 
że zdarzenie 
wyszukajRozklad(linia) 
jest poprawie 
modelowane 
2) Linia 
-dodajTrase(trasa):brak 
wywołania tej metody 
w kodzie i na 
diagramach 
-
wyszukajTrase(kierune
k) tylko w kodzie 
metody dodajRozklad 
klasy Facade. 
 
Ocena 3.0 po zmianie 
sposobu edycji:  
-dozorów na 
przejściach (Open 
Specifiaction-pole 
Guard),  
-akcji na przejściach 
(Open Secification-
dodanie Effect) 
25.01.19 
Ocena 3.5 



Konieczna poprawa 
diagramów 
3.3)Należy wykonać 
diagram sekwencji 
wyszukajRozklad(linia) : 
List<Godzina> 
Konieczna poprawa 
Kod 
1)Brak hermetyzacji klasy 
Przystanek w metodzie 
wyszukajPrzystanek 
2) Brak hermetyzacji 
klasy Trasa w metodzie 
wyszukajTrase. Należy 
poprawic porównywanie 
obiektów typu String 
(tylko metodą equals) 
3) 
dodajGodzinyOdjazdow – 
ta metoda powinna być 
zdefiniowana w klasie 
Przystanek.Wtedy w 
metodzie dodajRozklad 
klasy Facade powinno 
być: 
przystanek.dodajGodziny
Odjazdow(trasa, new 
ArrayList<String>(Arrays.a
sList(godziny))); 
Wtedy wywołanie 
metody 
sprawdzCzyPrzejezdza(lini
a) powinno być 
przeniesione do tej 
metody w klasie 
Przystanek. 
W celu uzyskania oceny 
należy poprawić kod w 
podanych miejscach. 
25.01.19 
Ocena 4,5 



4 218403 

9.11.18 
Brak lab1 
Ocena 2.0 
14.11.18 
Wysłany projekt zawiera 
tylko jeden diagram 
sekwencji. 
Diagram klas jest 
niepoprawny 
Nadal lab1 jest niezaliczony. 
 
6.12.18 
Brak poprawy lab1 

Brak diagramu wymagań 
niefunkcjonalnych 
Po poprawie ocena 5.0 
25.10.18 
Ocena 5.0 

PU Logowanie i autoryzacja 
jest procesem, który nie jest 
fragmentem procesu 
biznesowego. Powinien być 
warunek wstawiony do 
Precondiltions jako 
warunek wywołania np PU 
Wykonywanie przelewów 
itd po wykonaniu 
logowania. Brakuje PU do 
elementarnego 
przeszukiwania danych w 
celu zachowania 
integralności danych i 
umożliwienia utworzenie 
powiązań danychl 
 
29.10.18 
Brak scenariuszy. Budowa 
diagramu wydaje się byc 
poprawną, jednak bez 
scenariuszy nie można jej w 
pełni ocenić. 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
16.11.13 
23.11.13 
PU Operacje na kliencie 
powinien zawierać 
scenariusz rozszerzany 
przez dziedziczące po nim 
przypadki użycia. Obecnie 
wszystkie dziedziczące PU 
powtarzają ten scenariusz, a 
potem dodają  
rozszerzające czynności. 
Ocena bez poprawy 3.0 
 
6.12.18 
Błędy w scenariuszach PU 
Operacje na kliencie – w 
każdym ze scenariuszy 
muszą być uzyte 3 PU, 

Lab5 
W dniu 9.11.18 
omówiono zakres zmian 
na podstawie 
przedstawionego 
projektu 
 
16.11.13 
23.11.13 
Lab5: 
 ocena 4.0 
 
Lab6: 
1) Brakuje diagramu DA 
Dodanie klienta 
 
2)DA Wypłacanie 2 
Jest niepoprawny. Ogólna 
propozycja poprawy: tor 
Aplikacja powinien 
wyszukać  klienta. Jeśli 
jest, wtedy nalezy przejść 
do toru Klient i wyszukać 
rachunek. Jeśli jest, wtedy 
należy przejść do toru 
Rachunek i dokonąc 
wypłaty 
 
6.12.18 
Lab6 
1)DA Wypłacanie 2 
Obiekt Kwota i, aktywność 
Sprawdz saldo oraz 
pseudowierzchołek [za 
małe saldo] powinny byc 
przeniesione do toru 
Rachunek. 
2)DA Dodanie klienta 2- 
zastosowano tory 
Pracownik i Bank-jaka 
jesst toru Bank i Aplikacja 
???? 
Nadal Lab 6 wymaga 
zaliczenia 
 

W dniu 23.11.18 
omówiono poprawę 
diagramu klas 
Brak programu Java. 
 
6.12.18 
Diagram klas 
Ocena 3.0 
Kod:  
Ocena 3.0 

6.12.18 
Brak lab8 

6.12.18 
 Brak lab9 
27.12.18-brak lab10 

 

27.12.18 –brak lab11     

17 226581 



ponieważ są powiazane 
relacją include 
Brak poprawy oceny. 
 

5 234928 

2.11.18 
 
Brak projektu Netbeeans 
 
Projekt UML 
1)Diagramy sekwencji 
-wszystkie fragmenty typu 
opt, loop oraz alt na 
diagramie Factory.createBook 
powinny posiadać tylko jeden 
operand, którego definicja 
powinna być związana z 
definicją każdego z tych 
fragmentów 
-diagram 
Factory.createBookTitle we 
fragmencie alt powinien mieć 
zdefiniowane dwa operandy 
Ocena po poprawie 
diagramów. 
 
23.11.18 
Nadal brak poprawy lab1!!! 
27.11.18 
Projekt Java: brak 
pakietów:4.0 

Brak listy wymagań 
funkcjonalnych I 
niefunkcjonalnych. 
Konieczne uzupełnienie. 
25.10.19 
Brakuje powiązania między 
rachunkiem i 
kontem/kontami 
użytkownika. 
Nie podano, czy przelewy 
odbywają się rachunkach... 
Ocena 4- 
 

Na diagramie należy 
wprowadzić relację 
Generalization, aby uprościć 
diagram np. 
PU Sprawdzenie salda i PU 
Zmiana salda powiązach z 
PU Operacje na koncie 
powiązanych przez include z 
głównymi PU np. PU 
Zlecenie przelewu i PU 
Wypłata gotówki. Obecnie 
bardzo trudno dokonać 
analizy powiązań na 
diagramie. 
 
28.10.18 
1) Wybranie rachunku 
bankowego nie powinien 
byc powiązany z innymi PU: 
Wyswietlanie historii 
transakcji, Wyswietlanie 
informacji o stanie 
rachunku bankowego, 
Wykonywanie przelewow 
za pomocą Association. To 
powiązanie może byc 

Lab5 
W dniu 9.11.18 
omówiono zakres zmian 
na podstawie 
przedstawionego 
projektu 
 
23.11.18 
Omówiono lab6 
 
27.11.18 
Lab5, lab6 
Ocena 5.0 
 

23.11.18 
Omówiono lab7 (nie 
wysłano lab7) 
 
27.11.18 
Diagram klas:  
1)brak poprawnie 
zdefiniowanych 
atrybutów 
reprezentujących 
powiązania między 
klasami 
2) Brak poprawnie 
zdefiniowanych 
powiązań typu asocjacja  
Projekt do poprawy 

6.12.18 – brak lab8 
20.12.18 
Wysłano informację o 
poprawie lab8 w dniu 
21.12.18 

6.12.18 – brak lab9 
20.12.18 
Wysłano informację o 
poprawie lab8 w dniu 
21.12.18 
 

20.12.18 
Brak lab11 

    

15 238903 



Projekt UML: 
Błędy na diagramach 
sekwencji. 

 

jedynie uzywane miedzy 
aktorem i przypadkiem 
użycia. 
2) Brak scenariuszy w 
formularzu zakładki Info 
oraz brak wypełnionego 
formularza w zadkładce 
Deatails uniemozliwia pełną 
ocenę diagramu. 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
27.11.18 
Nadal błędne scenariusze 
przypadków użycia. 
 

6 234727 

2.11.18 
Program java 
Błąd składni w metodzie 
findBookTitle w klasie Facade 
w linii: 
if((idx = 
bookTitles.indexOf(booktitle
)) != -1); 
Srednik wyznacza pustą 
instrukcję dla instrukcji if!!! 
To powoduje błąd w 
instrukcji return null itd... 
Taki sam błąd jest w 
metodzie equals w klasie 
BookTitle. 
Ocena ??? 
 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji 
1) jedynie diagram 
subbusinesstier.entities.Book
Title.getDataOfBooks() jest 
poprawny 
2)diagram 
subbusinesstier.Factory.creat
eBookTitle(String) zawiera 
prawdziwy fragment alt, 
jednak bez zdefiniowanych 

System automatycznie 
generuje listę części do 
zamówienia, 
podsumowanie naprawy 
oraz podsumowanie 
miesiąca – to jest 
wymaganie funkcjonalne – 
należy je tam umieścić. 
Diagram wymagań 
funkcjonalnych -
Wygenerowanie raportu 
naprawy i Wygenerowanie 
raportu miesięcznego 
powinny być agregowane 
przez Funkcje realizowane 
przez mechaników 
Po poprawie ocena 5.0 
25.10.18 
Ocena 5.0 

Z powodu braku specyfikacji 
PU w formularzach Info i 
Details za pozycji Open Use 
Case Details utrudniona jest 
weryfikacja powiązań 
zastosowanych na 
diagramie przypadków 
użycia. 
 
28.10.18 
1) PU Stworzenie profilu 
klienta: w scenaruszu 
pomija się wywolania PU 
Stworzenie profilu auta, 
który jest powiązany przez 
include na diagramie (czyli 
jest funkcją obligatoryjną) 
2) PU Stworzenie profilu 
auta – za pomocą PU 
Szukanie profilu auta nie 
mozna wyszukać auta 
należącego do profilu 
klienta, ponieważ PU 
Stworzenie profilu auta nie 
jest powiązany z PU 
Szukanie profilu klienta. 
2) PU Dodanie części do 
magazynu – scenariusz 

 9.11.18 
Lab5 
Diagram_Czynnosci_Proc
es_Biznesowy_Stworzeni
e_profilu_samochodu 
Ocena 5.0 
 
Lab6 
diagram_czynnosci_Scena
riusz_Przypadku_Uzycia_
Stworzenie_profilu_samo
chodu 
 
Tor Samochód nie może 
wyszukiwać smochodów 
(aktywność Szukaj 
samochodu). Konieczne 
jest zastosowanie toru z 
obiektem opartym na 
wzorcu Fasada, który 
zarządza zbiorami 
samochodów i klientów. 
W torach Klient i 
Samochód wykonuje się 
akcej equals oraz obsługa 
profilu w torze Klient itp 
 
21.11.18 

21.11.18 
Lab7 
Diagram klas: 
1)Klasy: 
MonthlyReport i Order 
nie mają klasy 
zarządzającej. 
2) Brak informacji w 
Open 
Specification/Description 
diagramu klas o 
przyczynie identyfikacji 
klas na diagramie wg 
instrukcji do lab7 
(również wykład 6) 
Konieczne uzupełnienie 
informacji 
 
Program Java 
Błędy składniowe w 
progamie np 
brak klas: 
ItemState, RepairState 
Konieczna poprawa 
 
30.11.18 
Projekt Java 
Ocena 5.0 

6.12.18 
Brak lab8 
20.12.18 
21.12.18 
Zaliczenie lab8 
1)Diagramy sekwencji 
N_CarRepairShop.API.add
Client(data: String[]) 
N_RepairShop.API.findCli
ent(client: N_Client) 
Diagramy: 
5.0 
Kod: 5.0 
 
 

6.12.18 
Brak lab9 
20.12.18 
21.12.18 
 
Diagramy sekwencji 
1) 
N_RepairShop.API.addCa
r(client: N_Client, data: 
String[]) 
Bledna interpretacja 
elementów typu Operand 
we fragmencie opt- 
obecnie, jesli warunek 
jest spelniony: 
findClient(client) != null 
to nie moze byc spelniony 
warunek:  
findCar(car) == null, 
poniewaz jest 
modelowanie instrukcji: 
if else 
Nalezy zastosowac 
zagniezdzone fragmenty  
Opt, lub zanegowac 
poprawny warunek w 
pierwszym fragmencie 
opt 

21.12.18 
Brak lab11 

    



operandów wchodzących w 
sklad definicji fragmentu alt. 
Wstawiono natomiast pole 
tekstowe, co jest 
niedopuszczlane. 
-pozostałe diagramy zamiast 
fragmentów opt mają 
wstawiona ramki z polem 
tekstowym naśladującym 
definicję operandu. 
W celu zaliczenia konieczna 
poprawa. 
 
14.11.18 
Projekt UML 
1)Diagramy sekwencji: 
wszystkie wiadomości mają 
ustawioną właściwość 
Unspecified, a powinny mieć 
ustawioną właściwość Call – 
dopiero wtedy są metodami 
klas z linii życia (do których 
wiadomości dochodzą), czyli 
klas z diagramu klas. 
 
2)Diagram klas ma 
niepoprawną definicję 
atrybutu ~bookTitles : 
entities.BookTitle <BookTitle> 
w klasei BookTitle 
 
Ocena 3.5 (należy to 
poprawić) 
 
Program Java: 
Nadal błąd w metodzie  
 
public BookTitle findBookTitle(BookTitle 
booktitle) 
{   int idx; 
  if((idx = bookTitles.indexOf(booktitle)) 
!= -1) 
 { 
   booktitle = bookTitles.get(idx); 
  return booktitle; 
   } 
// return null; // błąd 
 } 
Powinno być 

odwołuje się do przypadku 
uzycia, który nie są z nim 
powiązane: Wygenerowanie 
listy części do zamówienia. 
3) PU Zmiana statusu części 
– zawsze musi wywołać PU 
Sprawdzenie stanu 
magazynu, a scenariusz  
przez zastoswanie realacji 
include, a jego uzycie w 
scenariuszu jest traktowane 
jako use (czasem musi)  
4) PU Dodanie części do 
profilu auta – nalezy 
obligatoryjnie odwołać się 
w scenariuszu do PU 
Zmiana statusu części, 
powiazanego przez include. 
Nalezy usunąć błędy w 
scenariszach i  ewentualnie 
zweryfikować budowę 
diagramu 
 
9.11.18 
1) PU Stworzenie profilu 
auta: w scenariuszu należy 
podać dane do wszystkich 
działań (przezkazanie do p1 
treści z p. 4 – scenariusz jest 
tranzakcją, która nie może 
wykonywać się 
interaktywnie) 
2) PU Dodanie części do 
magazynu – scenariusz 
powinien byc tranzakcją 
wykonywana przez program 
– bez interaktywnych 
działań 
Nalezy zwerfikować 
wszystkie scenariusze tak, 
aby stały się tranzakcjami. 
21.11.18 
Ocena 4.5 

Ocena 5.0  
21.12.18 
Ocena 5.0 
 
 
 

2) 
N_RepairShop.API.findCa
r(client: N_Cient, car: 
N_Car) 
Taka sama uwaga 
dotycząca interpretacji 
elementów typu Operand 
we fragmencie opt. 
3) 
N_RepairShop.API.findRe
apir(client: N_Client, 
repair: N_RepairProfile) 
Dwa elementy typu 
Operand we fragmencie 
opt??? 
Kod Java 
1) doRepair 
Dwukrotne wyszukiwanie 
obiektu typu Client 
 
W celu zaliczenia lab9,10 
należy poprawic 
diagramy sekwencji i 
kod. 
 
 



public BookTitle findBookTitle(BookTitle 
booktitle) 
{   int idx; 
  if((idx = bookTitles.indexOf(booktitle)) 
!= -1) 
 { 
   booktitle = bookTitles.get(idx); 
  return booktitle; 
   } 
 return null;  
 } 
Ocena 3.0 

7 211935 

23.11.18 
Brak lab1 

5.11.18 
Nalezy odwrócić  zależności 
Containment. Np 
Wymaganie Utworzenie 
grup zajęciowych zawiera 
wymaganie o nazwie 
Obsługa typu zajęć 
(zmieniłam z Requirement) 
Ocena 5.0 
po wykonaniu podanych 
zmian na diagramie 
wymagań. 

18.11.18 
Należy poprawić 
scenariusze przypadków 
użycia, aby stały się 
tranzakcjami-omówiono 
podczas zajęć w dniu 
23.11.18 

 23.11.18 
Brak lab5, lab6 

23.11.18 
Brak lab7 

6.12.18 
Brak lab8 

6.12.18 
Brak lab9, lab10 

27.12.18 
Brak lab11 

    

8 235086 1.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas:błąd w 
definicji atrybutu bookTitles 
reprezentującego relację 1..* 
w klasie Facade 
Należy to poprawić 
2)Diagramy sekwencji: należy 
wiadomościom typu Lost 
Message nadać właściwość 
Reply na kżdym z diagramów. 
Należy to poprawić 
 
 
Program java 
Brakuje pakietów 
subbusinesstier.entities i 
subbusinesstier 
Należy je dodać do projektu 
 
21.11.18 
Diagramy sekwencji: 
wszystkie wiadomości mają 
ustawioną właściwość 

W opisie”świata 
rzeczywistego” w 
przepisach i strategii 
zawarto opis, który w dużej 
części powinien być 
przeniesiony do opisu 
zasobów ludzkich. 
W liście wymagań 
funkcjonalnych brakuje 
wymagań dla programu 
wynikających z  opisu 
„świata rzeczywistego” 
Ocena po poprawie. 
25.10.18 
Ocena 4.5 

Brak danych klienta 
uniemożliwia skrócenie 
czasu operacji  np PU 
Wynajmowanie pokoju. 
Również nie korzysta się z 
powiązanych i wykonanych 
wcześniej powiązań. 
Dlaczego, gdy istnieje PU 
Edycja danych klienta, nie 
jest powiązana z obsługą  
bieżącących wersji danych 
dotyczących wynajmowania 
i rezerwacji?? 
 
28.10.18 
PU Rezerwacja pokoju- w 
scenariuszu powinna byc 
opisywana tranzakcja 
rezerwacji na podstawie 
dostarczonych danych, a 
jest opisywana obsługa 
Gui??? 
Scenariusz powinien 
wynikać z diagramu i 

 8.11.18 
DA Activity Diagram - 
Edycja danych klienta oraz 
DA Activity Diagram - 
Wynajmowanie pokoju 
powinny modelować 
procesy „świata 
rzeczywistego”, natomiast 
modelują procesy 
realizowane przez 
program – wynika to z 
nazwy toru „Aplikacja” 
 
Należy również zmienić 
proces Edycja danych 
klienta na proces 
Rezerwacja pokoju. 
21.11.18 
Nadal brak lab5 
 
Lab6 
Na diagramie DA 
Rezerwacja_pokoju 
zastosowano tor Hotel, a 

21.11.18 
Diagram klas: 
1)Klasa Fasada powinna 
zarządzać danymi 
pierwotnymi typu: Pokoj 
i Klient, natomiast Klient 
powinien być powiązany 
z wieloma obiektami 
typu Rezerwacja. 
Podobnie, Pokoj 
powinien być powiązany 
z wieloma obiektami 
Rezerwacja- wtedy może 
sprawdzić, kiedy może 
być zarezerwowany. 
Obecnie zbyt wiele czasu 
zajmie przeszukiwanie 
wszystkich rezerwacji 
przez obiekt typu Fasada. 
2) Brak informacji w 
Open 
Specification/Description 
diagramu klas o 
przyczynie identyfikacji 

28.11.18 
5.12.18 
12.12.18 
19.12.18 
 
1)Diagramy sekwencji 
Hotel.Fasada.wyszukaj_p
okoj(pokoj : Pokoj) 
Hotel.Fasada.usun_klient
a(klient : Klient) 
Hotel.Fasada.edycja_klien
ta(klient : Klient, pesel : 
string, imie : string, 
nazwisko : string, telefon : 
string, email : string, 
adres : string, nr_dowodu 
: string) – „brudna” lisat 
parametrów metody 
edycja_klienta – może 
być do 6 parametrów w 
metodzie! 
2)Kod podanych powyżej 
metod  
 

28.11.18 
5.12.18 
12.12.18 
19.12.18 
26.12.18 
 
1)Brakuje diagramów 
sekwencji: 
1.1)Poprawnego 
modelującego rezerwację 
– należy wykonać kilka 
diagramów dla 
rezerwacji: 
1-y wyszukujący klienta i 
wywołujący metodę 
wyszukującą wolny pokoj 
i wywołujący metodę 
klienta wykonującą 
rezerwację 
2-i modelujący metidę 
wyszukującą wolny pokoj 
3-i – pokazujący jak pokój 
sprawdza, czy jest wolny 

19.12.18 
1) Klient 
Z kodu wynika, że: 
- powinien być ciąg 
zdarzeń:  
1.1)equals, 
WyszukajRezerwacje i 
UsunRezerwacje 
1.2) equals, 
WyszukajRezerwacje i 
UsunWynajem 
1.3) equals, 
WyszukajRezerwacje i 
DodajWynajem 
1.4)Brak pętli  w  
akcjach zdarzenia 
potwierdzanie_rezerw
acji 
 
2)Pokoj 
W kodzie nigdzie nie 
nie ma wywolania 
metody 

9.01.19 
Ocena 5.0 

19.01.19 
Ocena 5.0 

25.01.19 
Testy 
Selenium 
zaliczone 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8=4.0 
Ocena 9-11=5 
Ocena  4.5  
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Unspecified, a powinny mieć 
ustawioną właściwość Call – 
dopiero wtedy są metodami 
klas z linii życia (do których 
wiadomości dochodzą), czyli 
klas z diagramu klas 
Ocena 4.0 
 
Program Java 
Ocena 5.0 
Ocena końcowa 4.5 

powiązanych Pui powinien 
okreslić kolejność 
wywołanych PU 
powiązanych przez include: 
Wyszukiwanie rezerwacji, 
Sprawdzanie statusu 
rezerwacji i Wynajmowanie 
pokoju. Ponieważ 
scenariusz nie uwzlędnia 
tych funkcji, trudno 
zweryfikować poprawnosć 
diagramu i jednocześnie 
scenariusza np dlaczego 
podczas rezerwacji jest 
konieczne wynajmowanie 
pokoju. 
2) Podobne będy zawiera 
scenariusz Wynajmowanie 
pokoju – nie jesty 
opisywane działanie 
programu w zakresie 
funckcji wynajmowania 
pokoju. 
Konieczna poprawa 
projektu. 
 
8.11.18 
Scenariusze nie modelują 
działania programu, ale jego 
obsługę  przez 
użytkowanika programu. 
Konieczna poprawa, w 
której scenariusz musi byc 
tranzakcją realizowaną 
przez program!!! 
21.11.18 
Ocena 4.0 

takiej klasy nie ma na 
diagramie klas. Ten tor 
powinien reprezentować 
Pokoj, który sprawdza 
swoją dostępność 
sprawdzając przypisanego 
do niego Rezerwacje 
Należy to poprawić 
 
28.11.18 
5.12.18 
12.12.18 
19.12.18 
Lab5 
Ocena 4.0 
Lab6 
Nazwy torów w DA 
Rezerwacja pokoju – 
program są nawzami 
elementów świata 
rzecxzywistego 
Lab6 
Ocena 3.5 
 
 
 

klas na diagramie wg 
instrukcji do lab7 
(również wykład 6) 
Konieczne uzupełnienie 
informacji 
28.11.18 
5.12.18 
12.12.18 
19.12.18 
Diagram klas 
Ocena 4.0 

Ocena 3.5. 
 

 

przeglądając rezerwacje 
itp 
1.2) Brakuje diagramów 
modelujących 
wynajmowanie pokoju 
 
2)Kod 
Kod zawiera wiele 
niepoprawnych rozwiązań 
2.1) Zbyt wiele logiki 
biznesowej wykonują 
metody klasy Fasada 
2.2) Powtarzane są o-
peracje wyszukiwania 
 
Wysłano w dniu 28.12.18 
przykład poprawy kodu 
dotyczacego rezerwacji. 
Należy wykonać diagramy 
sekwencji zgodne z 
wykonanym kodem 
dotyczące rezerwacji i 
wynajmu. 
27.01.19 
Ocena 3.5 

 

getWynajem(), dlatego 
nie może być 
potraktowana jako 
zdarzenie. 
 
Nalezy poprawić 
diagramy stanów. 
27.01.19 
Ocena 3.5 

9 233534 27.10.18 
Program Java 
Ocena 5.0 
 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji 
Należy na każdym diagramie 
wiadomościo typu Lost 

5.0 Scenariusz PU Rezerwacja 
pokoju powinna najpierw 
wyszukać pokój, następnie 
sprawdzić,czy nie jest 
zajety, a potem wykonać 
rezerwację, jeśli jest wolny. 
W przeciwnym wypadku 
należy kontymuować 
wyszukiwanie do 

 Lab5 
7.11.18 
Błąd w DA Dodanie nowej 
rezerwacji: błąd w 
zastosowaniu wierzchołka 
Join- nie można łączyć 
alternatywnych 
przebiegów 

21.11.18 
1)Klasa Aplikacja 
powinna zarządzać 
danymi pierwotnymi 
typu: Pokoj i Gosc, 
natomiast Pokoj 
powinien być powiązany 
z wieloma obiektami 
Rezerwacja- wtedy może 

28.11.18 
1)Brak działającego 
programu prezentującego 
działanie projektowanych 
funkcji za pomocą 
diagramów sekwencji. 
19.12.18 

6.12.18 
Brak lab9 
12.12.18 
19.12.18 
Ocena 4.5 
 

12.12.18 
19.12.18  
Diagramy stanów 
Ocena 5.0 

 

13.01.19 
Ocena 5.0 

4.01.19 
Ocena 5.0 

25.01.19 
Testy 
Selenium 
zaliczone 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8=5 
Ocena 9-11=5 
Ocena 5.0  

11 235097 



Message nadać właściwość 
Reply.  
 
14.11.18 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji: 
wszystkie wiadomości mają 
ustawioną właściwość 
Unspecified, a powinny mieć 
ustawioną właściwość Call – 
dopiero wtedy są metodami 
klas z linii życia (do których 
wiadomości dochodzą), czyli 
klas z diagramu klas 
Ocena 4.0 
 
Ocena końcowa 4.5 

wyczerpania pokoi 
zgodnych z podanymi 
parametrami. 
 
28.10.18 
1) PU Rezerwacja pokoju –w 
scenariuszu powinno być 
opcjonalne odwołanie do 
PU Dodanie usługi do 
rezerwacji 
2) PU Obliczanie należności-
powinie jednak byc 
powiązany przez include  
dodatkowo z PU Szukanie 
gościa, gdyż taka fukcja 
powinna dotyczyć 
rezerwacji konkretnego 
klienta ??? 
Po poprawie ocena 4.5 
 
7.11.18 
Ocena 4.5 

DA Obliczanie należności 
zaliczony 
 
14.11.18 
21.11.18 
Lab5: 
Brak poprawy DA Dodanie 
nowej rezerwacji 
 
Lab6 
DA PU Rezerwacja pokoju 
zawiera sprzeczność w 
wierzchołku Join w torach 
Aplikacja i Warstwa 
prezentacji 
12.12.18 
19.12.18 
Lab5 
Ocena 4.0 
 
Lab6 
W DA PU Rezerwacja 
pokoju występują 
sprzecznosci w torze 
Rezerwacja (łączenie w 
Join alternatywnych 
przepływów) 
W DA PU Obliczanie 
należności w torze 
Rezerwacja proces kończy 
się w wierzchołku Fork 
bez możliwości wykonania 
wyuszukiwania pokoju i 
usługi. 
W celu zaliczenia lab6 
konieczna poprawa 
Lab6  
Ocena 5 
Ocena lab5,6: 4.5 
 

sprawdzić, kiedy może 
być zarezerwowany. 
Obecnie zbyt wiele czasu 
zajmie przeszukiwanie 
wszystkich rezerwacji 
przez obiekt typu 
Aplikacja. 
 
2) Brak informacji w 
Open 
Specification/Description 
diagramu klas o 
przyczynie identyfikacji 
klas na diagramie wg 
instrukcji do lab7 
(również wykład 6) 
Konieczne uzupełnienie 
informacji 
12.12.18 
19.12.18 
 
1) Diagram klas –
atrtybuty reprezentujące 
stronę 1 relacji 1..* np 
między klasą Aplikacja i 
Pokoj: -pokoje :Pokoj = 
new ArrayList() w klasie 
Aplikacja są zdefiniowane 
niezgodnie z lab1, 
Dodatek 3. 
Konieczna poprawa. 
 
2) Diagramy sekwencji 
dotyczace wstawiania 
pokoju, usługi i gościa są 
poprawne 
Ocena 5.0 
 
3)Kod podanych operacji 
– w porzadku 
Ocena kodu 5.0 
Po poprawie diagramu 
klas ocena 5.0 

 
 

1)Kod dotyczący 
obliczania należności jest 
popraeny 
2)Diagramy sekwencji  
Lab 9 – obliczanie 
nalezności  
Ocena 5.0 
3)Diagram klas – brak 
poprawnych definicji 
atrybutów  
reprezentujących klasy w 
relacji 1...* 
12.12.18 
19.12.18 
Lab10 
1)Diagram klas – podobna 
uwaga jak w przypadku 
lab8 i lab9 
 
2)Diagramy sekwencji 
Dodawanie rezerwacji 
jest niepoprawne, 
ponieważ brakuje 
wykonania relacji 1..* 
między rezerwacją i 
pokojami na 
następujących 
diagramach: 
hotel.Aplikacja.wstawRez
erwacje(String, String) – 
nie są wyszukiwane 
pokoje 
hotel.model.Gosc.dodajR
ezerwacje(String[]) 
hotel.model.Gosc.szukajR
ezerwacje(int) 
hotel.model.Rezerwacja.
wstawPokoj() – nie 
podano, dlaczego nowa 
rezerwacjs jest 
właścicielem wszystkich 
pokojów (brak wywołania 
metody modelowanej 
orzez ten diagram) 
hotel.model.Rezerwacja.
wstawUsluge(String)- 



dlaczego rezerwacja 
wyszukuje usługi (brak 
wywołania metody 
modelowanej orzez ten 
diagram) 
Obliczanie należności jest 
w porządku. 
Należy poprawić 
diagramy sekwencji 
związane z rezerwacją 
3)Kod 
Nie wolno w metodzie 
„manipulować” obiektami 
z modelu obiektowego w 
celu wstawienia pokojów 
do rezerwacji na 
poziomie GUI (tak 
traktowana jest metoda 
main). Należy to 
poprawić, przekazując 
wszystkie dane dotyczące 
rezerwacji (już 
wykonanej, ale bez 
pokojów) w raz z danymi 
pokoju przewidzianego 
do rezerwacji. 
Ocena po poprawie kodu 
i diagramów – 
związanych z rezerwacją 
25.01.19 
Ocena 5.0 
 

10 236018 2.11.18 
 
Projekt UML 
1)diagram klas- brak asocjacji 
1..* między klasami BookTitle 
i Book zdefiniowanejjako 
atrybut books : List <Book>  
2)Diagramy sekwencji: 
-diagram 
Facade:addBookTitle zamiast 
fragmentu opt zawiera ramkę  
-pozostełe diagramy mają 
prawidłowe elementy typu 
fragmeny opt, loop i alt, 

18.10.18 
Brak projektu 
25.10.18 
Ocena 4.0 

PU Brak sprawdzenia w PU 
dodanie_rezerwacji, czy 
pokój jest dostpny w danym 
terminie. Brak 
uwzględnienia przy 
wyszukiwaniau miasta i 
hotelu. 
Należy dokończyć 
specyfikację PU za pomocą 
formularzy Info i Details. 
 
28.10.18 
1) PUdodaj_rozliczenie. PU 
wywietlenie_rozliczenia-

9.11.16 
Brak lab5 
 
10.11.18 
Lab 5: 
Ocena 4.0 
 
23.11.18 
Brak lab6 (nie został 
wysłany) 
11.12.18 
28.12.18 
Ocena 4.0 
(termin) 

23.11.18 
Omówiono lab7 (nie 
został wysłany) 
11.12.18 
28.12.18 
Przesłano jedynie projekt 
UML 
1)Diagram klas –
atrtybuty reprezentujące 
stronę 1 relacji 1..* np 
między klasą Aplikacja i 
Hotel: -hotele :Hotel = 
new ArrayList<Hotel>() w 
klasie Aplikacja są 

6.12.18 
Brak lab8 
11.12.18 
28.12.18 
Przesłano jedynie projekt 
UML 
1)Diagram klas –
atrtybuty reprezentujące 
stronę 1 relacji 1..* np 
między klasą Aplikacja i 
Hotel: -hotele :Hotel = 
new ArrayList<Hotel>() w 
klasie Aplikacja są 

6.12.18 
Brak lab9 
11.12.18 
28.12.18 
Przesłano jedynie projekt 
UML 
1)Diagram klas-uwaga z 
lab8 
2)Diagramy sekwencji 
2.1) DodajRezerwacje 
Diagram musi byc 
podzielony na klika 
diagramów 

28.12.18 
Prace w trakcie 
19.01.19 
DST Pokoj – 
rezerwacja.add(Pokoj  
setStandard, 
setliczbaLozek nie są 
zdarzeniami dla obiektu 
Pokoj, lecz akcjami. 
W celu zaliczenia należy 
poprawić ten 
diagrammi wykonać 
jeszcze 1 diagram 
stanów np Hotel 

19.01.19 
Brak testów 
jednostkowych 

19.01.19 
Brak 
testów 
akceptacyj
nych 

  

12 238896 



natomiast błędnie 
zdefiniowane elementy 
operand (za pomocą pól 
tekstowych) – powinny być 
zdefiniowane w ramach 
elementu typu fragment opt, 
alt i loop 
Konieczna poprawa 
 
Program java 
Ocena 5.0 
 
17.11.18 
Projekt UML (błędy składni 
diagramu) 
Ocena 3.0 
 

powinny w swoich 
scenariuszach odwołać do 
PU szukanie_klienta i PU , 
gdyż obecnie scenariusze są 
bardzo „abstrakcyjne” – nie 
wiadomo, kogo i czego 
dotyczą 
2) PU usun_rezerwacje- 
pownien jednak zaznaczyć, 
że rezrwacja jest usuwana z 
danych rezerwacji pokoju, 
ale równiez ze zbnioru 
klienta, którego referencja 
znajduje się na wyszukanej 
rezerwacji w wyszukanym 
pokoju. 
3) PU zajecie_pokoju – jest 
to zupełnie niepoprawny 
scenariusz – zajęcie pokoju 
jest tranzakcją, która musi 
byc zrealizowana na 
konkretnych danych przez 
program, niezlaeżnie od 
tego, kto używa programu. 
Jesli jest podobna do 
rezerwacji, to program musi 
wykonać konkretne 
czynności np powinien 
wyszukac klienta przez PU 
szukanie_klienta, Natępnie 
powinien wyszukać w 
zbiorze rezerwacji 
przypisanych do 
znalezionego klienta 
właściwą rezerwację i 
przekszłcić jej dane na adce 
Details dane dotyczące 
zajęcia pokoju czyli należy 
wtedy rezerwację 
przekształcić na zajęcie 
pokoju w zbiorze należącym 
do pokoju 
zarezerwowanego i 
wyszukanego klienta 
4) Formularze w zadkładce 
Details nie są poprawnie 

zdefiniowane niezgodnie 
z lab1, Dodatek 3. 
2)Brak kodu 
Ocena ???? 
19.01.19 
Ocena 3.0 
 
 
 
 

zdefiniowane niezgodnie 
z lab1, Dodatek 3. 
Konieczna poprawa. 
2)Diagramy sekwencji 
2.1)dodajPokoj 
wiadomości 1.2.1 i 1.2.1.3 
powinny być typu Reply! 
Wiadomość  1 nie ma 
przypisanej metody z 
klasy Aplikacja 
Wyszukiwany jest pokój, 
a powinien być 
wyszukiwany hotel, jeśli z 
linii życia Hotel jest 
wywołana metoda 
dodajPokoj???? 
2.2.) szukajPokoj- 
wiadomości 1.1.1, 1.1.1.1 
i 1.1.1.2 powinny być 
typu Reply 
3.Brak kodu – kod musi 
odzwierciedlać diagramy 
sekwencji 
Ocena ???? 
19.01.18 
Diagram sekwencji- 
Dotyczące dodawania 
pokoju: 
dodajPokoj 
szukajPokoj 
Ocena 3=  (mało 
diagramów na dwie 
osoby) 
Kod, wysłany 29.12.18 
należy zmodyfikować tak, 
aby stanowił 
imlementację 
zaprojektowanych funkcji 
np w zakresie 
wykorzystania operacji 
dodajPokoj i szukajPokoj. 
Podobnie zmodyfikować 
dodawanie klienta i hoteli 
(np dokonując 
refaktioryzacji kody z lab1 

Na diagramie 1-ym należy 
modelowa metodę 
zarezerwuj w zakresie 
wyszukania klienta i 
hotelu i wywołania od 
hotelu znalezionego 
metody zarezerwuj, 
przekazaują daty, dane 
pokoju i znalezionego 
klienta 
Na diagramie 2-im należy 
modelować metodę 
rezerwacji w klasie Hotel. 
Ta metoda powinna 
wyszukać pokój o 
podanych parametrach i 
wywołać jego metodę 
CzyWolny przekazując 
daty – powinien być to 3-i 
diagram. Jeśli zostanie 
zwrócony wynik false, 
metoda na 2-m diagramie 
kontynuuje wyszukannie 
kolejnego pokoju o 
podanych parametrach i 
wywołuje jego metodę 
CzyWolny. W przypadku 
braku wolnego pokoju 
nastapi koniec rezerwacji. 
W przciwnym wypadku z 
drugiego diagramu 
wywołana jest metoda od 
wolnego pokoju: 
Zarezerwuj, przekazując 
daty i klienta – jest to 4-y 
diagram sekwencji. To 
pokoj wykonuje 
rezerwację i wywołuje 
metode przekazanego 
klienta: Zarezerwuj, 
przekazując wykonaną 
rezerwację, która jest 
umieszczana w kolekcji 
rezerwacji klienta 
2.2) Zarzadzajpokojem 



wypełnione (wg zaleceń z 
instrukcji ) 
Diagram należy poprawić. 
10.11.18 
Ocena 4.5 
 

dotyczącego dodawania 
obiektów typu BookTitle) 
Bez poprawy 
Ocena 3= 
 
 
 

Podobnie należy ten 
diagram zastapić kilkoma 
elementarnymi 
diagramami – rozumując 
podobnie jak przy 
rezerwacji 
3)Brak kodu 
Ocena ???? 
 
19.01.19 
Diagramy sekwencji 
Aplikacja.DodajRezerwac
je- 
1) 2 razy wywoływana 
jest operacja 
SzukajKlienta? 
2)Parametry wywołania 
operacji dodajRezerwacje 
od linii życia Aplikacja 
mają niedozwolone 
parametry typów 
należących do 
obiektowego modelu 
danych 
Hotel.DodajRezerwacje 
Podobnie-2-krotne 
wywołanie opracji 
SzukajPokoj 
Pokoj.SprawdzDostepnos
c wszystkie operacje 
pokazane jedynie w 
Operand fragmentu opt 
Brakuje jednak 
zakończenia rezerwacji, 
czyli jej utworzenia. 
Ocena 3.0 
Kod, wysłany 29.12.18 
należy zmodyfikować w 
zakresie podanym przy 
lab8. Kod reprezentujący 
rezerwację przypomina 
diagramy, jeśli 
wyeliminuje się te 
nadmiarowe elementy z 
diagramów 
Ocena 3.0 
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9.11.18 
23.11.18 
Brak lab1 
Ocena 2.0 
 
11.12.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas – do poprawy 
Nieprawidłowo zdefiniowano 
atrybuty odzwierciefdlające 
relację 1..*- po stronie 1 i po 
stronie * 
Np. W klasie Facade jest 
~bookTitles : BookTitle, a 
powinno byc 
~bookTitles : List<BookTitle>  
(1..* - strona 1 realcji 1..*) 
W klasie Book są dw atrybuty 
typu BookTitle, ale żaden z 
nich nie odzwierciedla strony 
wiele relacji 1...* między 
klasami BookTitle i Book itd  
Są zdefiniowane niezgodnie z 
lab1, Dodatek 3. 
 
2)(Diagramy sekwencji- 
Wiadomości na diagramach 
nie mają ustwionych 
właściwości typu Call, tylko 
Unspecified!!! Oznacza to 
brak powiazania linii życia 
diagramów z 
odpowiadającymi klasami na 
diagramie klas. 
Brakujy diagramu 
findBookTitle. 
Projekt UML do poprawy w 
celu zaliczenia lab1 
 
Projekt Java Application 
Ocena 3.0 (Termin) 
 

Brak iisty wymagań 
funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych. Ocena 
po ich dodaniu do projektu 
25.10.18 
Ocema 4.0 

 PU Dodawanie rezerwacji 
nie może być wykonane  
bez wyszukania pokoju i 
sprawdzenia, czy jest wolny 
w podanym terminie. 
Usuwanie rezerwacji 
powinno polegać na 
usunięciu jej ze zbioru 
pokoju i klienta. 
 
28.10.18 
Bez zmian. W celu zaliczenia 
konieczna poprawa 
diagra,mmu przypadków 
uzycia 
 
9.11.18 
1) PU Dodawanie 
rezerwacji: 
scenariusz musi opisywać 
działanie programu 
realizującego tranzakcję 
bez interakcji z 
użytkownikiem programu, 
natomiast w projekcie 
opisuje się zachowanie 
klienta, dzialu rezerwacji, 
recepcjonisty oraz GUI 
programu!   
Brak uwzględnienia 
powiązania typu 
Generalization na diagramie 
między PU Dodawanie 
rezerwacji i PU Obsluga 
rezerwacjo 
2)PU Dodanie pokoju do 
rezerwacji: podobne uwagi 
jak w p.1  
3) PU Usuwanie rezerwacji  
Te same uwagi dotyczące 
braku opisania scenariusza 
jako tranzakcji wykonanej 
pzez program. 

28,10.18 
Co oznacza tor System. 
Podczas lab5 należy 
przedstawić scenariusze 
dwóch wybranych 
złozonych scenariuszy z 
opisu „świata 
rzeczywistego” 
 
9.11.18 
Ocena 4.5 

 23.11.18 
Brak lab7 
11.12.18 
1.Szkielet kodu 
Ocena 3.0 
 
2.Diagram klas 
Powiązania między klasą 
Aplikacja i klasami Pokój 
(należy usunąć polskie 
litery!!!) i Rezerwacja 
powinny być ascjacja, a są 
typy Dependancy. Z 
drugiej strony są 
zdefiniowane niezgodnie 
z lab1, Dodatek 3, jesli 
maja reprezentować 
asocjacje 1..* np w klasie 
Aplikacja jest: 
-Pokoje : Pokoj = new 
ArrayList<>(), a powinno 
być  
-Pokoje : List<Pokój> = 
new ArrayList<>() 
przed poprawą nazwy 
klasy Pokój na diagramie 
klas. Klasy Pokoj nie ma 
na diagramie klas. 
 
Nalezy poprawić diagram 
klas w celu zaliczenia 
lab7 
 

6.12.18 
Brak lab8 
11.12.18 
1) Brak kodu lab8 
2)Diagram klas – uwaga z 
lab7 
3)Diagramy sekwencji 
????? 

6.12.18 
Brak lab9 
11.12.18 
1)Brak poprawnego kodu 
lab9-10 
 
2)Diagram klas – uwaga z 
lab7 
3)Diagramy sekwencji 
PU Dodanie rezerwacji 
Dodanie pokoju do 
rezerwacji  
 
Ocena 2.0 (błędy 
syntaktyczne i 
semantyczne – brak 
wiedzy dotyczącej 
prezentowanych 
przykładów z lab1 i 
instrukcji do lab7-lab10 ) 
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W celu zaliczenia lab3-4 
należy usunąć błędy. 
23.11.18 
1) Brak kozystania ze 
scenariusza 
Generalizowaanego PU 
(PUDodawanie rezerwacji, 
PU) 
Ocena 3.5 

 


