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28.10.18 
31.10.18 
1)Projekt UML 
a)diagram klas: 
Błędna definicja 
atrybutów 
reprezentujących relację 
1..* w klasach Facade 
(bookTitles) i 
BookTitle(books). Sposób 
definiowania 
przedstawiono w 
Dodatek3 w instrukcji do 
lab1. 
Konieczna poprawa 
 
Program java 
Ocena 5.0 
 
20.11.18 
Projekt UML 
Podczas lab7 podano 
informacje o koniecznosci 
nadania wszystkim 
wiadomościom na 
diagramach sekwencji 
właściwości Call. 
Ocena 4.0 

Opis „świata rzecz”: Brak 
informacji o integralności danych 
klientów. W opisie przepisów 
zawarto informacje, które są 
opisem zasobów ludzkich. 
Lista wf: 
Nie podano, jakie dane wchodzą w 
skład profilu klienta. 
Diagram wymagań– podobne 
uwagi 
3.5 
25.10.18 
Brakuje informacji, jakie 
informacje umieszca się na 
rezerwacji i jakie na wypożyczeniu 
Ocena 4.0 

Brakuje PU do wstawianiia 
egzemplarzy. 
W PU Złóż rezerwację: 
brakuje wywołania PU Szukaj 
klienta – teraz brakuje 
informacji, kto rezerwuje. 
PU Usuń profil klienta: 
brakuje ograniczenia, że nie 
usuwamy klienta, gdy 
wypożyczył. 
PU Przedłuż okres 
wypożyczenia: brakuje 
wywołania PU Szukaj klienta 
oraz PU Wyszukaj 
wypożyczenie w zbiorze 
klienta. 
Brakuje PU wiążącego 
rezerwację i wypożyczenie. 
W opisach przypadków użycia 
brakuje w p.1 listy 
przeekazanych atrybutów do 
przetwarzania. 
Brak powiązania z 
wymaganiami z diagramu 
wymagań funkcjonalny 
ch w Preconditions za pomocą 
Insert Requirements. 
 
28.10.18 
1) PU Sprawdź stan 
egzemplarza 
W scenariuszu wywołuje PU 
Szukaj filmu, a nie jest 
powiązany  z PU Szukaj filmu 
– powinien być uruchomiony 
na egzemplarzach wcześniej 
wyszukanego tytułu z 
poziomu innego PU 
2) PU Złóż rezerwację jest 
niepoprawny, gdyż PU 

 7.11.18 
Lab5 
1)DA Rezerwacja: 
Błąd zastosowania 
elementu Join: wyjście z 
niego wymaga zakończenia 
wszystkich podprocesów 
wchodzących do Join, a na 
diagramie są to 
alternatywne Flow, 
ponieważ wychodzą z 
wierzchołka „Czy jest 
dostępny egzemplarz” typu 
Decision Node. 
2)DA Wypożyczenie 
Dlaczego najpierw nie 
wyszukuje się kartoteki 
klienta, a potem nie 
sprawdza się, czy wcześniej 
nie zarezerwował ksiązki na 
podstawie danych z jego 
kartoteki. Jeśli tak, można 
rezerwację zmienić na 
wypożyczenie, a 
przeciwnym wypadku 
działać wg diagramu. 
Jednak na tym diagramie 
jest taki sam błąd w 
obsłudze wierzchołka Join. 
Konieczna poprawa. 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
14.11.18 
Lab5: Ocena 4.5 
W lab6 należało wykonać 
diagramy aktywności  
rezerwacji i wypożyczenia 
przedstawiające, jak 

20.11.18 
Diagram klas. 
Jesli 1)Wypozyczalnia jest 
fasadą, to powinna zawierać 
wszystkie operacje 
wynikające  z przypadków 
użycia powiązanych z 
aktorami. 
2)Brakuje informacji  o 
przyczynach identyfikacji 
klas w zakładce General 
otwartej po uruchomieniu 
Open specification dla 
całego diagramu klas wg 
Instrukacja do lab7 oraz: 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_4_INEK01
1.pdf 
str 13-17 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_6_INEK01
1.pdf 
str. 60-64 
3)Brak dwukierunkowego 
powiązania między klasami 
Film i Egzemplarzem, 
między klasami Operacje i 
Egzemplarz oraz  
ProfilKlienta i Operacje. 
 
Konieczne uzupełnienie 
 
27.11.18 
1)Opis zamieszczony w 
Open 
Specification/Description 
każdej z klas na diagramie 
klas nie zawiera  informacji, 

27.11.18 
1)Brak kodu Java 
zaprojektowanego PU za 
pomocą diagramów 
sekwencji 
2)Operacja 
+zlozRezerwacje(pesel : 
string) : void służy do 
wykonania rezerwacji. 
Jednak brakuje w liście 
para metrów tej operacji 
danych dotyczących 
rezerwowanego filmu oraz 
terminu rezerwacji. 
3) Diagram sekwencji 
Rezerwacja ma 
niepoprawnie 
zdefiniowane operandy w 
fragmentach opt. W 
wyrażeniach operandu 
należy sprawdzić tylko 
wynik operacji wykonanej 
przed wejściem do 
fragmentu opt, natomiast 
na diagramie ponownie 
wywołuje się taką samą 
operację w wyrażeniu 
operandu. 
4) Diagramy szukajKlienta i 
szukajFilm powinny 
zastosować metody 
kolekcji do wyszukania 
klienta i filmu, definiując 
odpowiednio w klasach 
Film i  ProfilKlienta metody 
equlas!!! 
 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab8. 
 

5.12.18 
Brak lab9 
Jesli do realizacji lab8 
wybrano rezerwację, to do 
zaliczenia lab9-10 musi być 
wykonane wypozyczenie 
(drugi proces z lab6) oraz 1-2 
protsze przypadki użycia: 
dodawanie profilu klienta 
oraz dodawanie filmu i 
egezmplarza(podobnie jak 
dodawanie BookTitle i Book z 
lab1). Konieczne dodanie 
diagramów sekwencji dla 
tych 2-3 przypadków użycia w 
ramcj lab9-10.  
2)Zdefiniowany kod musi być 
uruchomiony  w metodzie 
main klasy Wypozyczalnia  
 
10.12.18 
Kod: 
1) W klasie Wypozyczlania 
metody główne nie powinny 
być 
typu void, ponieważ ułatwi to 
testowanie wyników metod. 
Powinny to być np 
komunitaty typy String. 
2) Lepsze rozwiązanie- przy 
rezerwacji, wypozyczaniu i 
przedłużaniu okresu 
Wypozyczeanie kod 
obsługujący obuekty typu 
Egzemplarz i Operacja 
powinien być przesunięty do 
metody klasy Klient: 
Np jest: 
if (egzemplarz != null) { 

17.12.18 
1) ProfilKlienta 
Należy 
poprawić 
przejścia: 
-zmienić na 
akcję na 
przejściu: 
rezerwacje.ad
d(operacja) 
obecne 
zdarzenie 
-
[przedluz(data, 
egzemplarz)] 
zmienić Guard 
na zdarzenie 
- zmienić na 
akcję na 
przejściu 
obecne 
zdarzenie: 
wypozyczenia.
add(operacja) 

 

16.01.19 
Testy 
jednostkowe 
Ocena 4.0 
(Brak 
testowania 
rezerwacji) 
Testy 
Jmockit 
Ocena 4.0 
 

16.01.19 
Testy 
akceptacyj
ne – brak 
testowani
a 
rezerwacji 
Ocena 3.5 

22.01.19 
23.012.19 
Testy 
zaliczone 
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Sprawdź stan egzemplarza nie 
sprawdza, czy dany 
egzemplarz jest dostepny. 
3) PU  Dodaj egzemplarz: w 
scenariuszu pomija się 
wywołania PU Szukaj filmu 
4) PU Wypożycz: nadal nie 
wiadomo, co jest 
wypożyczane: fim czy 
egzemplarz (p. 4 i 5 
scenariusza). Nadal nie 
wspiera tego PU wywołany 
PU Sprawdź stan egzemplarza 
o błędnej definicji 
5)PU Przedłuż okres 
wypożyczenia nie odwołuje 
się w scenariuszu do 
wszystkich powiazanych PU – 
a kolejność wywolania PU 
decyduje o poprawnym 
przebiegu scenariusza. 
Błędy i brak pełnej 
wieloużywalności 
pomocniczych PU. 
W formularzu zakładki Details 
brak odwołań do diagramu 
wymagań w Preconditions za 
pomocą Insert Requirements 
(wg nstrukcji str. 12, p.1.9-
1.11 
Projekt do poprawy 
 
7.11.18 
1) PU Złóż rezerwację: Na 
diagramie brakuje PU 
Sprawdzenie statusu 
egzemplarza wywołanego w 
scenariuszu 
2) PU Wypozycz- obecny 
scenriusz jest błędny. Powinno 
być: należy wyszukać klenta za 
pomocą PU Szukaj klienta. 
Jeśli istnieje, nalezy wyszukać 
w jego zbiorze rezerwacji 
rezezerwację, Jeśli jest, wtedy 
należy pobrać referenację do 

program realizuje 
scenariusze przedstawione 
w lab5  
 
20.11.18 
Lab6: 
DA Rezerwacja: 1)Brak 
wyszukania klienta w celu 
powiązania go z rezerwacją.  
2)Tor Aplikacja ma 
reprezentować fasadę 
warstwy biznesowej i 
powinna być umieszczona 
na diagramie klas. Należało 
rozmieścić logikę biznesową 
wg scenariusza PU Złóż 
rezerwację: 
-w torze Aplikacja należy 
wyszukać Film, w torze Film 
przekazując datę rezerwacji 
należało wyszukać wolny 
egzemplarz. W torze 
Egzemplarz należy pokazać 
proces przeglądania 
rezerwacji powiązanych z 
egzemplarzem w celu jego 
dostępności.  Po powrocie 
do toru Aplikacja należało 
wyszukać klienta i w torze 
Klient wykonać rezerwację 
przekazują znaleziony 
egzemparz i datę 
rezerwacji. Proces 
realizowany przez wiele 
torów powinien być 
zakończony w przypadku 
negatywnego zakończenia 
dowolnej aktywności. 
Podobne uwagi dla DA 
Wypozyczenie_6 w zakresie 
braku torów. 
Tory powinny być 
odwzorowane na 
powiązane klasy na 
diagramie klas. 
 

o przypadkach użycia, które 
były źródłem identyfikacji 
danej klasy i powiązań z 
innymi klasami.  
2) Brak wykonania punktu 
3  
z 20.11.18 
 
Nadal do zaliczenia lab7 
jest konieczna poprawa 
 5.12.18 
Ocena 4.0 

5.12.18 
1) DS sprawdzRezerwacje:  
(data > rezerwacja.data && 
data <  (rezerwacja.data) + 
7) || ((data +7)  > 
rezerwacja.data && (data + 
7) <  (rezerwacja.data) + 7)  
jest wyrażeniem, które 
narusza hermetyzację klasy 
Operacja, wykonując 
operacje na jej atrybutach 
przez obiekt typu 
Egzemplarz. 
2)Nadal brakuje 
działającego programu, 
który prezentuje działanie 
zaprojektowanego 
przypadku użycia: 
Rezerwacja 
Nadal lab8 nie jest 
zaliczone  
 
10.12.18 
Ocena 4.5 
 
 
 

                   
egzemplarz.zmienStatus(); 
                    Operacja operacja 
= new Operacja(data, 
egzemplarz);                 
klient.dodajWypozyczenie(op
eracja); } 
Powinno być: 
if (egzemplarz != null) { 
klient.doadajWypozyczenie(e
gzemplarz, data) 
 
Diagramy sekwencji 
1)Niewłaściwe stosowanie 
Create Message na 
diagramach: Rezerwacja, 
sprawdzDate, Wypozyczenie,  
 
Po poprawie 4.5 lub 5.0 
 
17.12.18 
1)Brak poprawy diagramów 
sekwencji 
 
2)Kod 
Aby zachować spójność 
referencyjną należało: 
W metodzie zlozRezerwacje 
klasy Wypozyczalnia: 
if (egzemplarz != null) {                  
klient.dodajRezerwacje(data, 
egzemplarz); 
 return "Rezerwacja dodana"; 
 } 
oraz w klasie ProfilKlienta: 
public void 
dodajRezerwacje(Date data, 
Egzemplarz egzemplarz) { 
  Operacja operacja = new 
Operacja(data, egzemplarz);     
egzemplarz.dodajRezerwacje(
operacja);     
rezerwacje.add(operacja);   } 
 
i w klasie Egzemplarz: 



egzemplarza z rezerwacji i 
sprawdzi, czy jest dostępny. 
Jeśli tak, należy usunąc 
rezerwację wyszukaną ze 
zbioru klienta i egzemplarza i 
zamienić ją na wypożyczenie i 
przypisać do egzemplarza i 

zbioru wypożyczeń klienta. 
Obecny scenariusz może 
usunąć rezerwację, która  nie 
należy do danego klienta. 
Ocena 3.5 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
Możliwa poprawa oceny. 
14.11.18 
PU Złóż rezerwację – 
scenariusz jest błędny, 
ponieważ nie jest tranzakcją 
Nieprecyzyjne wypełnienie 
formularzy Details np Level dla 
wywoływanych PU. 
Ocena 4.0 (po usunięciu 
interakcji użytkownikiem w PU 
Złóż rezerwacje) 
 
20.11.18 
PUZłóż rezerwację – nadal 
scenariusz nie jest tranzakcją 
 
27.11.18 
Ocena 3.5 – nie poprawiono 
PUZłóż rezerwację 
 

27.11.18 
Lab6 
1) DAWypozyczenie_6, DA 
Rezerwacja_6 – tor 
Aplikacja powinien nazywać 
się Wypozyczalnia 
2) DA Rezerwacja_6 – w 
torze egzemplarz nalezy 
przeszukiwać rezerwacje 
(na diagramie klas są to 
obiekty typu Operacja) 
gdzie powinny być 
umieszczone daty 
rezerwacji. 
 
Ocena bez poprawy 4.0 

public void 
dodajRezerwacje(Operacja 
operacja) {     
rezerwacje.add(operacja);  } 
 
Ocena 4.5??? 
 

2 226148 9.11.18 
Brak lab1 
 
13.11.18 
1)Diagram klas 
Błędna definicja 
atrybutów 
reprezentujących relację 
1..* w klasach Facade 

Lista wymagań funkcjonalnych nie 
zawiera listy funkcji, jakie powinna 
realizaować aplikacja. 
Należy to poprawić. Opis „świata 
rzeczywistego” przypomina opis 
programu. 
Brakuje diagramu wymagań 
niefunkcjonalnych 
Ocena ??? 

25.10.18 
Brak projektu z lab3 
28.10.18 
Scenarusze w zakładce info są 
bardzo niedokładne np nie 
określają, co sie wydarzy, gdy 
wynik scenariusza będzie 
negatywny 

8.11.18 
Brak projektu 
 
14.11.18 
Co oznacza tor Baza danych 
w modelowaniu procesów 
„świata rzeczywistego”? 
 

 22.11.18 
2)Brakuje informacji  o 
przyczynach identyfikacji 
klas w zakładce General 
otwartej po uruchomieniu 
Open specification dla 
całego diagramu klas wg 
Instrukacja do lab7 oraz: 

29.11.18 
Brak lab8. 
 
13.12.18 
1) Diagramy sekwencji: 
Ocena 2.0 
 
2) Kod 
Ocena 2.0 

6.12.18 
Brak lab9 
 
13.12.18 
1) Diagramy sekwencji: 
Ocena 2.0 
 
2) Kod 
Ocena 2.0 

20.12.18 
1)State 
Machine – 
Reservation 
Brakuje 
podanych 
zdarzeń w 
kodzie i na 
diagramach 

17.01.19 
Testy 
jednostkowe 
-brak 
regresji w 
testach 
(kolejne 
metody 
testowe nie 

17.01.19 
Ocena 5.0 
(Test  
TestModyf
ikowanieR
ezerwacji 
???) 

24.01.19 
Testy 
zaliczone 
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(bookTitles) i 
BookTitle(books). Sposób 
definiowania 
przedstawiono w 
Dodatek3 w instrukcji do 
lab1. 
Konieczna poprawa 
2) Diagramy sekwencji 
-
BookTitle.getDataOfBoo
ks 
Błędnie umieszczona 
wiadomość iterator 
E - na diagramach, gdzie 
zasosowano  wiadomość 
Lost Message powinna 
mieć właściwość Reply 
-na każdym diagramie 
musi być wiadomość Lost 
Message o właściwości 
Replay 
Konieczna poprawa 
 
 Program Java 
Nie wykonano kodu dla 
dwóch iteracji! Kod 
drugiej iteracji 
zastapiono 
generowaniem wyjatków 
Ocena 2.0 
 
22.11.18  
Projekt UML 
Nadal wiadomości typu 
Lost Message nie maja 
nadanej właściwości 
Reply! 
Ocena 3.0 
Program Java 
Ocena 3.0(termin) 
 
 

14.11.18 
Ocena 3 

1) Rezerwacja pokoju: nie 
można klienta przypisać do 
pokoju, tylko należy utworzyć 
rezerwację, która ma 
referencję do wolnego pokoju 
i znalezionego klenta. Tylko 
tak można odszukać wolny 
pokój, gdyż z kolei pokój 
powinien mieć kolekcję 
rezerwacji o rożnych 
terminach i na tej podstawie 
można sprawdzić, czy nie jest 
zajęty 
2) PU Wystawienie rachunku- 
nie podano żadnych 
informacji, na podstawie 
jakich danych obliczany jest 
rachunek 
3)PU Anulowanie rezerwacji: 
taka sama uwaga jak dla PU 
Rezerwacja 
4) PU Modyfikacja rezerwacji: 
taka sama uwaga jak dla PU 
Rezerwacja 
5)PU Przeglądanie 
dostępnych pokoi: ze 
scenariusza należy usunąć 
słowo wyświetlanie 
6)PU Obliczenie i sprawdzenie 
salda: podonne uwagi jak dla 
PU Wystawienie rachunku 
14.11.18 
Ocena 3= 
 
20.12.18 
Scenariusze są nadal 
nieprecyzyjne np  
Modyfikacja rezerwacji – nie 
podano, w jakim podzbiorze 
jest wyszukiwany  egzemplarz 
– czy w rezerwacjach 
wyszukanego klienta , czy 
nadal we wszystkich 
egzemplarzach 
Wystawienie rachunku – w 
scenariuszu jest podane, że 

Brakuje lab6, w którym 
należy wykonać diagramy 
aktywności pokazujące, jak 
program wykona te procesy 
ze „świata rzeczywistego”. 
 
22.11.18 
DA Rezerwacja pokoju 1 – 
brak wyjścia z bloku Join, 
ponieważ dwa przepływy 
wchodzące do Join 
wychodzą z wierzchołka 
Decision i są alternatywne 
 
DA Przeglądanie 
dostępnych pokoi 1 
Jaki związek z torem Pokoje 
ma diagram klas 
 
13.12.18 
Lab5 bez zmian 
1) DA Rezerwacja pokoju- 
po wyszukaniu klienta dwa 
alternatywne przejścia 
wychodzą z wierzchołka 
Decision i wchodzą do Join 
– jest sprzeczność 
Lab6 
DA Rezerwacja pokoju 1 – 
Tor Rezerwacjsa nie może 
dodawac rezerwacji 
Ocena 2.0 
 
20.12.18 
Brak poprawy np DA 
Rezerwacja pokoju 1 – tor 
Fabryka nie może 
wykonywać logiki 
biznesowej. Brak 
sprawdzanie dostepności 
pokoju. 
DAPrzeglądanie dostępnych 
pokoi 1 – jaką rolę pełnią 
tory: Aplikacja i Fasada 
Ocena 2.0 
 

http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_4_INEK01
1.pdf 
str 13-17 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_6_INEK01
1.pdf 
str. 60-64 
Konieczne uzupełnienie 
2) Rezerwacja powinna być 
dwukierunkowo powiązana 
z klasą  Room i klasą Client 
3) Jeżeli klasa Hotel jest 
fasadą, to powinna zawierać 
wszystkie operacje 
wynikające  z przypadków 
użycia powiązanych z 
aktorami. 
4) Progam Javy – w 
programie należy usunąć 
błędy kompilacji 
13.12.18 
1)Metody główne w klasie 
Hotel nie mogą posiadać w 
liście typów parametrów 
należących do obiektowego 
modelu danych. 
Po poprawie ocena 3.5 
(termin) 
 
20.12.18 
1) Brak poprawy nagłówków 
metod w klasie Hotel (klasa 
fasadowa) 
Ocena ??? 
 
17.01.19 
Ocena 3.5  
 
 

 
20.12.18 
1) Diagramy sekwencji 
1.1)Diagramy z 
przedrostkiem Znajdz 
zawierają pętlę, które 
naruszają hermtyzację klas: 
Room, Client,  
1.2) Modyfikacja rezerwacji 
– narusza hermetyzacji klasy 
Reservation. 
1.3) Rezerwacja pokoju – 
brak sprawdzenia, czy 
mozliwa jest rezerwacja; 
naruszana jest hermetyzacja 
klasy Room 
1.4) Usunięcie rezerwacji- 
naruszana jest hermetyzacja 
klasy Room 
1.5) Modyfikacja 
rezerwacji- naruszana jest 
hermetyzacja klasy Room 
 
2)Kod: 
2.1) Nie mozna 
porównywać obiektów za 
pomocą opeatora == 
(porównywane są 
referencje)np metoda 
findClient w klasie Hotel 
 
Podsumowanie 
1)Niedopuszczalne 
obciążenie klasy fasadowej 
Hotel logiką biznesową i 
brak hermetyzacji 
2)Brakuje właściwych 
algorytmów rezerwacji, 
usuwania rezerwacji itp. 
 
Bez poprawy ocena 2.0 
 
17.01.19 
Ocena 3- 
 
 

17.01.19 
Ocena 3- 

 

sekwencji- 
deleteResevati
on(),modifyRes
ervation(durati
on) 
 
2)State 
Machine – 
Client 
Brakuje 
podanych 
zdarzeń w 
kodzie i na 
diagramach 
sekwencji- 
countSaldo(),  
 
Nalezy 
poprawić 
diagramy 
 
17.01.19 
Diagramy 
stanów 
DST 
Reservation- 
błędnie 
wybrane 
zdarzenia i 
akcje. 
Nieprawidłowe 
definiowanie 
tzw dozorów i 
akcji na 
przejściacj 
Ocena 2.0 
 

wykorzystują 
wyników 
testowania i 
danych 
przetestowa
nych z 
poprzednicj 
testów.) 
Ocena 3.0 
Brak testów 
JMockit 
Ocena 2.0 
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wywołany jest PU Obliczenie i 
sprawdzenie salda, a nie ma 
tego PU na diagramie. 
Nalezy poprawić scenariusze 
PUI w celu podniesienia 
oceny. 
17.01.19 
Ocena 3.0 
 

17.01.19 
Ocena 3.0 
 

ęd
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31.10.18 
Program UML 
Brak pakietu 
subbusinesstier.entities 
(pokazany również na 
diagramie klas) 
Ocena 4.0 
14.11.18 
Ocena 5.0 
 
Projekt UML 
1)Diagram klas 
Błędna definicja 
atrybutów 
reprezentujących relację 
1..* w klasach Facade 
(bookTitles) i 
BookTitle(books). Sposób 
definiowania 
przedstawiono w 
Dodatek3 w instrukcji do 
lab1. 
Konieczna poprawa 
 
14.11.18 
Ocena 5.0 
 

Z wymagań funkcjonalnych 
wynika, że przetwarzane będą 
tytuło-kasety pomysł niewydajny 
4.0 
25.10.18 
Wymaganie Naliczanie kary nie 
jest powiązane z wymaganiami: 
Zarządzanie zasobami 
wypożyczalni przez pracownikia i 
Funkcje realizowane przez klienta 
wypożyczalni 
 
22.11.18 
Ocena 4.5 

W zakładece Info powinien 
być tylko scenariusz, 
natomiast ws wk 
odpowiednio umieszczone w 
zakładce Details w 
Preconditions (ws) i 
Postconditions (wk) – brak 
kierowania się zaleceniami i 
przykładami w instrukcji do 
lab3-4!!! 
Nadal wyszukuje się kasety, a 
nie najpierw fikm, a potem w 
jego zbiorze kasety. W PU 
Zamowienie nie podano, jak 
sprawdza się dostępność 
kasety.... 
Scenariusze do poprawy 
 
29.10.18 
W formularzach Details w 
polu Preconditions wstawia 
się za pomocą Insert Use Case 
przypadki użycia wywołujące 
dany PU, a nie przez niego 
wywoływane, lub wywołane 
wcześniej np PU Usuwanie 
tytułu w polu Preconditions 
nie może zawierać PU 
Dodawanie nowego tytułu. 
Można go przenieść go do 
pola Assumptions. 
1) PU Szukanie tytułu nie 
powinna wywoływać PU 
Szukanie egzemplarzy, 
ponieważ nie jest to 
potrzebne przy dodawaniu 
nowego tytułu 

7.11.18 
Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
14.11.18 
Lab6 
Zamowienie- 
prezentowany procea nie 
jest tranzakcją, ponieważ 
odwołuje się do warstwy 
prezentacji i wykonuje 
„wybierzEgzemplarz” 
- należy dodać tor Film, 
który powinien 
nprzetwarzać egzemplarze 
Konieczna poprawa 
 
Dodanie_nowego_egzempl
arza_Diagram_czynnosci_S
cenariusz 
 
Co oznacza tor 
Serwer? Należy dodać tor 
Film, który powinien 
realizować wstawinie kasety 
(film zarządza swoimi 
kasetami) 
Konieczna poprawa 
 
22.11.18 
Ocena 4.0 
 

 22.11.18 
1)Brak programu Java. 
 
2)Projekt UML 
Klasa Zamowienie powinna 
być dwukierunkowo 
powiązana z klasami:Klient, 
Egzemplarz. 
2)Brakuje informacji  o 
przyczynach identyfikacji 
klas w zakładce General 
otwartej po uruchomieniu 
Open specification dla 
całego diagramu klas wg 
Instrukacja do lab7 oraz: 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_4_INEK01
1.pdf 
str 13-17 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_6_INEK01
1.pdf 
str. 60-64 
Konieczne uzupełnienie 
 
13.12.18 
1) Asocjacje 1..* i atrybuty 
implemenatujące  te 
asocjacje nie są wykonane 
zgodnie z instrukcją do lab1 
Konieczna poprawa 
 
 

29.11.18 
Brak lab8. 

 
13.12.18 
 1)Kod 
Brak hermetyzacji kodu 
Ocena 2.0 
2)Diagramy sekwencji  
Niepoprawana składnia i 
semantyka diagramów 
Ocena 2.0 
 
20.12.18 
Przy takich problemach z 
hermetyzacją i 
odzwierciedlaniiem kodu na 
diagramy sekwencji – należy 
zrefaktoryzować diagramy i 
kod z lab1. Wtedy 
dodawanie filmów jest 
takie, jak dodawanie 
obiektów typu BookTitle i 
obiektów typu Egzemplarz j 
ak obiektów typu Book itd. 

6.12.18 
Brak lab9. 

 
13.12.18 
Lab9, 10 
 1)Kod 
Brak hermetyzacji kodu 
Ocena 2.0 
2)Diagramy sekwencji  
Niepoprawna składnia i 
semantyka diagramów 
Ocena 2.0 

 
20.12.18 
1)Błędy w uruchamianiu 
programu- metody klasy 
Fabryka pobieraja element 
tablicy przekazanej jako 
parametry wywołanej 
metody, który jest 
parsowany na int. 
 
2)Nalezy zmodyfikować kod 
klasy fasadowej Fasada tak, 
aby zamówienia/rezerwacje 
realizowała klasa Film i 
Egzemplarz lub/i klasa Klient. 
 
3)Należy wtedy poprawić 
diagramy sekwencji, aby 
odzwierciedlały kod. Obecnie 
nawet ten mało hermetyczny 
kod jest lepszy niz diagramy 
sekwencji. Ewentualnie, do 
zaliczenia wystarczy, aby 
diagramy sekwencji 
odzwierciedlały obecny kod.  

20.12.18 
1) 
Egzemplarz_Di
agram_stanow
: 
Zdarzenie 
dodajEgzempla
rz jest 
wykonywane 
na obiektach 
typu Film?? 
 Nalezy 
poprawić 
diagramy 
sekwencji 
naruszające 
hermetyzacje 
– wtedy mozna 
ustalić 
poprawne 
zdarzenia na 
obiektach typu 
Egzemplarz 
typu Klient. 
 

 

24.01.19 
Brak testów 
jednostkowy
ch i JMoclit 

24.01.19 
Brak 
testów 
akceptacyj
nych 

24.01.19 
Brak 
testów 
funkcjonal
nych 
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2) PU Dodawanie nowego 
egzemplarza: to ten PU 
powinien integrować 
wywołania PU Szukanie 
tytulu, a potem PU Szukanie 
egzemplarza w wyszukanym 
tytule  
3) PU Usuwanie tytułu, 
Modyfikowanie danych 
egzemplarza, Usuwanie 
egzemplarza – należy 
sprawdzić, czy usuwane 
egemplarze nie są zamówione 
lub wypożyczone 
4) PU Zamowienie, 
Anulowanie zamowienia, 
Zmiana statusu wypozyczenia: 
powinien integrować PU 
Szukanie tytulu i PU Szukanie 
egzemplarza w nalezionym 
tytule w celu zrealiowanie 
głównego celu PU 
Należy poprawić projekt. 
 
7.11.18 
PU Zmiana statusu 
wypozyczenia: na diagramie 
jest powiązany przez include z 
trzema PU, a w scenariuszu 
odwołuje się tylko do jednego 
z nich 
Podobnie jest z PU 
Zamowienie, PU Anukowanie 
zamowienia 
2) Zmiana statusu 
wypozyczenia – scenariusznie 
odwołuje się do zamówień, a 
wypożyczeń nie realizuje 
program. 
Ocena 3.5 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
Możliwa poprawa oceny 
 



22.11.18 
Ocena 4.0 (po dodaniu  
powiązań z wymaganiami z 
diagramu wymagań) 
13.12.18 
Brak poprawy 
Ocena 3.5 
 
 

4 228747 2.11.18 
10.11.18 
Projekt UML 
1)diagramy sekwencji 
We wszystkich 
diagramach wiadomość 
Lost Message powinna 
mieć właściwość Reply 
Bez poprawy ocena 4.0 
 
Program – java 
Ocena 5.0 
 

5.0  PU Logowanie do konta 
bankowego nie powinno być 
powiązane z innymi PU. 
Zamiast tego należy w 
zakładce Details w polu 
Preconditions podać 
informację o możliwości 
uruchomienia funkcji po 
wcześniejszym zalogowaniu. 
PU powiązane teraz z PU 
logowanie do konta powinny 
być powiązane bezpośrednio 
z aktorem klient. 
Operacje w pakiecie Operacje 
na rachunku bankowym 
można potarktować jako 
funkcje GUI – należy je 
zdeniować jako np Pobranie 
historii transakcji. Między PU 
należy używać jedynie 
powiązań: include, extend, 
Generalization oraz 
Dependancy ze stereotypem 
use. 
 
28.10.18 
Brakuje jednak określenia, czy 
przypadki powiązane przez 
use są wywoływane 
alternatywnie. Wszystkie PU 
wywołane przez relację use 
pownny mieć dokładny 
scenariusz  np PU Operacje na 
koncie bankowym braku w 
scenariuszu wywołania PU 
Wybranie rachunku 
bankowego  

8.11.18 
Lab5 
Ocena 4.5 
DA Wybranie rachunku 
bankowego powinien być 
zastąpiony procesem 
Wpłaty i wypłaty z konta 
klienta – wtedy ona będzie 
5.0. 
 
Aktualizacja: 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
15.11.18 
Brak poprawy 
 
22.11.18 
Nieprawidłowy przepływ 
między torami w DA PU. 
Zamiast toru Zasoby 
powinny być tory Konto i 
Rachunek, zapowiadające 
klasy na diagramie klas. 
Ocena ??? 
 
6.12.18 
Lab6 
Bez zmian 
 
14.12.18 
Wysłano list z uwagami 
dotyczącymi poprawy lab 6 
11.01.19 
Ocena 4.5 (termin) 
 

22.11.18 
1)Brakuje informacji  o 
przyczynach identyfikacji 
klas w zakładce General 
otwartej po uruchomieniu 
Open specification dla 
całego diagramu klas wg 
Instrukacja do lab7 oraz: 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_4_INEK01
1.pdf 
str 13-17 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_6_INEK01
1.pdf 
str. 60-64 
Konieczne uzupełnienie 
 
6.12.18 
1) Asocjacje 1..* i atrybuty 
implemenatujące  te 
asocjacje nie są wykonane 
zgodnie z instrukcją do lab1 
2) Bez zmian 
Konieczna poprawa 
 
14.12.18 
Wysłano list z uwagami 
dotyczącymi poprawy lab 7 
 
11.01.19 
Ocena 4.5 (termin) 
 
 
 

29.11.18 
Brak lab8. 
6.12.18 
Brak podstaw do zaliczenia 
lab8 

 
14.12.18 
Wysłano list z uwagami 
dotyczącymi poprawy lab 8 
 
11.01.19 
Ocena 4.5 (Termin) 
 

6.12.18 
Brak lab9. 

 
14.12.18 
Wysłano list z uwagami 
dotyczącymi poprawy lab 9-
10 

 
11.01.19 
Ocena 4.5 (Termin) 

 
 

14.12.18 
28.12.18 
Brak lab11 
11.01.19 
Ocena 5.0 
(mimo błędów 
skladni tzn 
nieprawidłowo 
definiowane 
tzw dozory – 
bez użycia pola 
Guard) 

10.01.19 
17.01.19 
Ocena 5.0 

24.01.19 
Brak 
testów 
akceptacyj
nych 

24.01.19 
Brak 
testów 
funckjonal
nych 
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Ocena 5 lub 5.5 po tych 
uzupełnieniach i uzupełnieniu 
specyfikacji PU w 
formularzach Details, 
wywołanych w ramach relacji 
include lub use np PU 
Modyfikacja danych 
osobowych klienta itp 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu. 
Ocena zostanie wystawiona 
po poprawie. 
 
22.11.18 
Ocena 4.0 
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Program java 
Ocena 5.0 
 
Projekt UML 
1)Diagram klas 
Powiązania typu 
association nie są 
odwzorowane za pomocą 
atrybutów w klasie 
Facade (bookTitles : List 
<BookTtile>), w klasie 
BookTitle (books : List 
<Book>), i w klasie Book 
(bookTtile : BookTitle). 
Dodatkowo, relacje typu 
association powinny być 
ukierunkowane! 
 
2) diagramy sekwencji 
-fragmenty opt są 
reprezentowane przez 
pola tekstowe, a powiny 
być przez Opt. Combined 
Fragment ze 
zdefiniowanymi 
operandami 

Diagram wymagań: wymaganie 
Sprawdzenie warunków dodania i 
modyfikacji kursów – należy 
odwrócić kierunek relacji 
4.5 
24.10.18 
Poprawa 
4.5 

25.10.18 
Brak lab3 
28.10.18 
W wymaganiach podano 
znacznie bardziej dokładną 
wizję zapisu na zajęcia: 
podział na grupy, wybór 
terminu itd Diagram 
przypadków użycia nie 
zawiera scenariuszy, które 
uwzględnia te ograniczeania. 
Jest to ieminimalna 
informacja dla programisty 
Ocena 3.5 (można poprawić) 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
14.11.18 
Ocena: 4.5 

7.11.18 
W otrzymanym projekcie 
nie dodano diagramów 
aktywności (lab5) 
 
14.11.18 
Lab5 
Ocena 4.5 
Lab6 
zapisDoGrupy, 
dodajGrupe 
– nleży dodać tor Kurs, 
który powinien zarządzać 
zbiorem grup oraz tor 
Grupa, który potrafi zapisać 
studenta do grupy 
Należy poprawić diagramy 
 
28.11.18 
Lab6 
1)Nazwę toru Aplikacja 
należy zmienić na 
SystemZapisow 
2)DA zapiszDoGrupy 
- w torze Grupa należy 
sprawdzić, czy nie jest 
zajęta 
Ocena 4.5 
 

21.11.18 
28.11.18 
W klasie  
Grupa atrybut 
listaStudentow : 
systemZapisow.entity.List 
<int> 
Powinna być zmieniona na 
listaStudentow : 
systemZapisow.entity.List 
<Student> 
Ocena ??? 
 
6.12.18 
1)W klasie SystemZapisow 
nagłówki metod 
reprezentujących główne 
przypadki użycia z diagramu 
przypadków użycia, 
powiązane z aktorami, nnie 
mogą posiadać prametrów 
typów pochodzących z 
obiektowego modelu 
danych. 
2) Brakuje w Open 
Specification/Description 
opisu identyntyfikacji klas i 
powiązań pomiędzy klasami 
podobnie jak w instrukcji do 

28.11.18 
1)Brak dzisłającego kodu 
Java zaprojektowanego PU 
za pomocą diagramów 
sekwencji 
Definicje metod są 
niezgodne z diagrami 
sekwencji 
W kodzie należy zastosować 
metody kolekcji i metodę 
equals klas umieszczomych 
w kolekcji. 
2)Diagram sekwencji 
systemZapisow.SystemZapi
sow.zapiszNaKurs(nrIndeks
u : int, daneGrupy : 
String[]) 
nie używa poprawnie 
struktury danych, jaką jest 
diagram klas. 
np  metoda 
znajdzStudenta(nrIndeksu : 
int) : Student  nie może być 
wywołana od linii życia 
listaStudentow. Podobnie,  
wyszukajGrupe(kodKursu : 
String, kodGrupy : String) : 
Grupa nie może być 
wywołana z linii życia  

6.12.18  
Lab9 
DS 
1)SystemZapisow.zapiszNaKu
rs(int, String, String) – 
podwójne wywolanie metod 
wyszukajStudenta(student : 
Student)., wyszukajKurs(kurs : 
Kurs) itd 
Naruszona jest zasada 
hermetyzacji – nie można w 
klasie SystemZapisów 
wyszukiwać grupy itd 
Jest to wyręczanie klasy 
Grupa! 
2) Diagramy wymagają 
weryfikacji – zawierają wiele 
nieścisłości. Konieczne sa 
konsultacje podczas zajęć 
3)Konieczna jest korekta 
kodu.  
Również brakuje programu, 
który te metody wykonuje! 
 
13.12.18 
Diagramy sekwencji 
niepoprawne 
2)Kod - niepoprawny 
Ocena 2.0 

19.12.18 
Ocena 5.0 
 

12.01.19 
17.01.19 
24.01.19 
Testy 
Jednostkowe 
3.0 
-brak 
regeresji tzn 
brak 
używania 
danych z 
poprzedniej 
metody 
tetującej  w 
kolejnej 
metodzie 
testującej np 
w klasie 
SystemZapis
owTest. 
Brak 
zestawów 
testów 
Testy 
JMockit 
3- 
(tylko jedna 
metoda 
testująca) 

17.01.19 
Przy 
dodawani
eu grupy 
można 
przez 
include 
wykonać 
dodawani
a sali i test 
dodawani
a kursu 
 
Ocena 5.0 

24.01.19 
Zaliczony 

4.5 
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-diagram 
subbuisnesstier.Factory.c
reateBookTitle(String) 
zawiera operandy jako 
pola tektsowe, a powinny 
nalezec do definicji 
fragmentu alt 
- we wszystkich 
diagramach wiadomość 
Lost Message powinna 
mieć właściwość Reply 
 Konieczna poprawa 
 
14.11.18 
Diagramy sekwencji – 
należy ustawić 
właściwość\ci wszystkich 
wiadomości na typ Call 
 
Lab1 
Ocena 4.5 

lab7, informacjiw wykładzie 
6. 
Koniczna poprawa 
 
13.12.18 
Ocena 5.0 
 

listaGrup : java.util.List. 
Podane linie życia są 
klasami systemowymi!!! 
Na diagramie 
grupy.Kurs.wyszukajGrupe(S
tring) ta metoda należy do 
klasy Kurs itd 
Poza tym, klasa 
SystemZapisow nie jest 
powiązana bezpośresdnio z 
klasą Grupa!!! 
 
W celu zaliczenia lab8 
należy uzupełnić diagramy 
sekwencji służące do do 
dodawania grupy (proces 
dodawanie grupy powinien 
zacząć się od diagramu 
sekwencji modelującym 
wyszukanie kursu i 
wywołanie od niego 
operacji zamodelowanej na 
diagramie 
dodajGrupeKursu(daneGru
py : String[]) : void). Należy 
również wykonać kod 
dodawanie grupy.  
 
Proces zapisu  do grupy 
należy poprawić i napisać 
kod w ramach lab9. 
 
6.12.18 
1) DS 
SystemZapisow.dodajGrup
e(String, Termin, String, 
Sala, liczbaMiejsc, Kurs) – 
błędy w operandzie kurs != 
null && aSala != null – brak 
podstaw do badania tych 
zmiennych na tym etapie 
procesu 
 
Diagramy wymagają 
weryfikacji – zawierają 
wiele nieścisłości 

 
19.12.18 
1) Diagramy sekwencji: 
1.1) 
SystemZapisow.zapiszNaKurs
(String[]) 
Ponieważ w operandach są 
umieszczone wywołania 
różnych metod, to należy: 
-albo  zmienić definicję 
operandu 
wyszukajStudenta(nrIndeksu : 
int) != null 
 na 
wyszukanystudent != null 
-albo przesunać Self Message 
wyszukajStudenta(nrIndeksu : 
int) : Student 
do fragmentu, gdzie 
zdefiniowano operand: 
wyszukajStudenta(nrIndeksu : 
int) != null 
-albo zupełnie usunąć Self 
Message 
wyszukajStudenta(nrIndeksu : 
int) : Student 
Tak należy poprawić ten i 
pozostałe diagramy 
sekwencji!!! 
1.2)metoda 
zapiszNaKurs(kurs : Kurs, 
kodGrupy : String) wywołana 
z linii życia typu Student różni 
się od nagłówka metody z 
diagramu sekwencji 
Student.zapiszNaKurs(dane : 
String[])???? 
 
Nalezy sprawdzić pozostałe 
diagramy!!! 
 
2) Kod – ocena 5.0 
24.01.19 
Diagramy 5.0 
 

 
Ocena 3.0 
 



2)Konieczna jest korekta 
kodu. 
Również brakuje programu, 
który te metody wykonuje! 
 
13.12.18 
1) Diagramy sekwencji 
nipoprawne 
2)Kod niepoprawny 
 
Dodawanie: studenta i 
kursy:podobnie jak 
BookTitle w lab1 
Dodawanie grup-podobnie 
jak Book w lab1. 
Ocena 2.0 
 
19.12.18 
 
 
1) Diagramy sekwencji: 
1.1) 
SystemZapisow.dodajGrup
e(String[]) 
Ponieważ w operandach są 
umieszczone wywołania 
różnych metod, to należy: 
-albo  zmienić definicję 
operandu 
wyszukajKurs(kodKursu : 
String) != null 
 na 
wyszukanykurs != null 
-albo przesunać Self 
Message  
wyszukajKurs(kodKursu : 
String) : Kurs 
do fragmentu, gdzie 
zdefiniowano operand: 
wyszukajKurs(kodKursu : 
String) != null 
-albo zupełnie usunąć Self 
Message  
wyszukajKurs(kodKursu : 
String) : Kurs 



Tak należy poprawić ten i 
pozostałe diagramy 
sekwencji!!! 
 
Nalezy sprawdzić pozostałe 
diagramy!!! 
 
2) Błędne tworzenie grupy 
w metodzie 
fabryka.tworzGrupe(dane); 
Niszczona jest spójność 
referencyją. Należy 
referencje wyszukanej i 
zajętej sali, wyszukanego 
kursu przypisać do nowej 
grupy!!!  
 
Kod , po poprawie– ocena 
5.0 
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9.11.18 
 
 
Projekt UML 
1)diagram klas –błąd w 
definicji atrybutu books 
reprezentującego 
powiązanie 1..* między 
klasą BookTitle i Book   
2) Brak diagramów 
sekwencji 
Ocena 2.0 
 
Program Java 
Ocena 3.0 (termin) 
 
21.12.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas – do 
poprawy 
Nieprawidłowo 
zdefiniowano atrybuty 
odzwierciefdlające relację 
1..*- po stronie 1 i po 
stronie *.Np. W klasie 

Należy odwrócić powiązanie 
miedzy wymaganiem Zarządzanie 
listą alarmów przez użytkownika i 
Funkcje realizowane przez 
użytkownika aplikacji 
4.0 
 

25.10.18 
Brak lab3 
28.10.18 
Funkcje okreslane jako 
wyświetlanie nalezy zmienić 
na Wykrywanie i 
Monitorowanie alarmów. 
Jednak system powinien 
przechowywać alaramy, 
klasyfikować je itd. Niestety, 
w przypadkach użycia brakuje 
obsługi typów alarmów i 
obsługi wystapień alarmów.  
Np  
1) PU Dodanie pozycji do listy 
powinno opierać się na 
wyszukaniu typu alarmu, czyli 
powiązania przez include z  
PU Wyszukanie typu alarmu i 
PU Lokalizacja alarmu i 
następnie utworzenie 
informacji o alarmie dodając 
termin wystąpienia i 
wyszukane wxześniej 
informacje. 

8.11.18 
Lab5 
Diagramy aktywności nie 
rezprezentują scenariuszy 
„świata rzeczywistego” – co 
oznaczają tory Aplikacja i 
Baza Danych? 
13.12.18 
Brak wyarźnej poprawy 
Ocena ???? 
 
20.12.18 
 

29.11.18 
Brak lab7 
 
13.12.18 
Diagram klas nie zawiera 
klas dotyczących położenia  
alarmów (rozwiązanie 
uproszczone) 
Ocena 3- 
 
20.12.18 
1)Diagram klas 
Struktura klas ogranicza 
przetwarzanie alarmów 
Ocena 3.0 
 

29.11.18 
Brak lab8 
 
13.12.18 
1)Brak kodu 
2)Brak diagramów 
sekwencji 
Ocena 2.0 
 
20.12.18 
 
1)Diagramy sekwencji 
2)Kod 
Brakuje implementacji 
dodawania alarmu!!! 
Należy dodac koniecznie 
metodę equals do klasy 
AlarmType 
 
Ocena 3.0 po uzupełniuniu 
kodu 
 

6.12.18 
Brak lab9 
 
13.12.18 
1)Brak kodu 
2)Brak diagramów sekwencji 
Ocena 2.0 
 
20.12.18 
Lab9, Lab10 
Brakuje projektu i 
implementacji PU zgłoszenia 
alarmu o obsługi statystyk 

28.12.18 
Brakuje lab11 

24.01.19 
Brak testów 
jednostkowy
ch i JMockit 

24.01.19 
Brak 
testów 
akcpetacyj
nych 

24.01.19 
Brak 
testów 
funkcjonal
nych 
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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 
ustawionych 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 
 

2) PU Wyświetlenie statystyk 
zmienić na PU Generowanie 
statystyk. Jednak brakuje 
wykorzystania elementarnych 
PU przez include podobnie jak 
proponowane do PU PU 
Dodanie pozycji 
Należy uzupełnić projekt. 
 
8.11.18 
Scenariusze nie mogą 
opisywać działania 
użytkownika, tylko działania 
programu!!! Scenariusz jest 
tranzakcją. W punkcie 1 
scenariusza nalezy przekazać 
dane do przetwarzania, a 
pozostałe punkty scenariusza 
powinny opisać algorytm 
przetwarzania tych danych. 
W celu zaliczenia lab3-4 
należy poprawic diagram. 
13.12.18 
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11.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas 
Powiązania typu 
association nie są 
odwzorowane za pomocą 
atrybutów w klasie 
Facade (bookTitles : List 
<BookTtile>), w klasie 
BookTitle (books : List 
<Book>), i w klasie Book 
(bookTtile : BookTitle). 

Brak lab2 w dniu 18.10.18 
Nie podano w opisie „świata 
rzeczywistego” ani w liście 
wymagań funkcjonalnych oraz na 
diagramie wymagań, jak 
oznaczane są egzemplarze filmu! 
8.11.18 
Ocena 3.0 

25.10.18 
Brak lab3 
28.10.18 
1) PU Dodanie produktu do 
koszyka: 2 razy wywoła PU 
Wyszukiwanie produktu (1-y 
raz bezpośrednio i drugi raz za 
pośrednictem  PU Obliczanie 
wartości koszyka). Scenariusz 
jednak nie odwołuje się do 
powiązanego PU  Obliczanie 
wartości koszyka! 
2) PU Obliczanie wartości 
koszyka – scenaniusz  nie 

8.11.18 
Lab5 
1)DA Diagram czynności 
dodawania produktu do 
katalogu-  
ocena 4.5 
2)DA Diagram czynności 
dodawania produktu do 
katalogu nie reprezentuje 
procesu „świata 
rzeczywistego” (tor 
Aplikacja ?) 
Drugim procesem „świata 
rzeczywistego” powinien 

22.11.18 
29.11.18 
1)Brakuje informacji  o 
przyczynach identyfikacji 
klas w zakładce General 
otwartej po uruchomieniu 
Open specification dla 
całego diagramu klas wg 
Instrukacja do lab7 oraz: 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_4_INEK01
1.pdf 
str 13-17 

29.11.18 
Diagramy sekwencji 
zawierają błędne 
scenariusze np 
1) 
movierental.Facade.addMo
vieToCart(Movie) 
+addMovieToCart jako 
metoda 
 -nie moze w liscie 
parametów uzywac typów z 
modelu obiektowego czyli 
Movie!!! 

6.12.18 
Brak lab9 
21.12.18 
Lab9, lab10 
W metodzie main nastepuje 
„włamanie” do zasobów 
klasy Facade. Nalezy 
zdefiniowac metody oparte 
na obiektach transferowych, 
używanych jako parametry 
metod oraz wyniki zwracane 
przez return.  
Dodawanie takich zasobów 
jak MovieTitle, Movie oraz 

21.12.18 
1) 
movierental.e
ntities.Cart 
1.1)Zdarzenie 
na obiekcie 
typu Cart to 
metod equals 
oraz zdarzeie 
modelowane 
za pomocą 
diagramu 
sekwencji 
movierental.en

24.01.19 
Ocena 4.0 
(termin) 

24.01.19 
Brak 
testów 
akceptacyj
nych 

24.01.19 
Brak 
testów 
funkcjonal
nyc 
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Dodatkowo, relacje typu 
association powinny być 
ukierunkowane! 
 
Konieczna poprawa 
 
Program Java 
1) Pakiety nie 
odpowiadaja pakietom z 
diagramu klas 
2)Kod- należy poprawic 
kod w celu wyświetlania 
tyłu książeki przy 
wyświetlaniu danych 
książek- tak jak przy 
drugiej iteracji 
prezentowane w 
instrukcji do lab1 (str 
14). 
Ocena 3= 
 
11.11.18 
Projekt UML 
Bez zmian 
Program java 
Ocena 4.0 
 
 
 
 

wyjaśnia, jak przebiega ta 
funkcja, ani po co jest 
powiązany ten  PU przez 
include z PU Wyszukiwanie 
produktu, natomiast podaje, z 
jakich PU jest wywołany. 
2)PU Sprawdzenie wieku 
użytkownika wywołuje przez 
extend PU Dodanie produktu 
do koszyka, natomiast nie 
wiadomo, jak wywołać PU 
Sprawdzenie wieku 
użytkownika. Strzałke 
powiązania należy odwrócić. 
3) PU Usuwanie produktu z 
koszyka ma błędny 
scenariusz, interaktywnie 
przez GUI realizujący proces 
usuwania, który powinien być 
niepodzielną tranzakcją 
„1. Należy najpierw wywołać 
PU Dodanie produktu do 
koszyka.  
2. Po kliknięciu przycisku 
"Usuń" dany film jest 
kasowany z koszyka.” 
Punkt pierwszy scenariusza 
jest błędny-ta informacja 
powinna być umieszczona w 
formularzu Details w polu 
Assumptions. Natomiast 
scenariusz nie zawiera opisu, 
jak program usunie film z 
koszyka 
4) W formularzu zakładki 
Details brak odwołań do 
diagramu wymagań w 
Preconditions za pomocą 
Insert Requirements (wg 
nstrukcji str. 12, p.1.9-1.11 
Projekt do poprawy – należy 
pamiętać, ze opsuje się 
działania programu, a nie 
obsługę formularzy!!! 
 
8.11.18 

być proces usuwania 
produktu z koszyka. 
 
15.11.18 
Brakuje poprawnego lab6, 
w którym należy wykonać 
diagramy aktywności 
pokazujące, jak program 
wykona te procesy ze 
„świata rzeczywistego”. 
 
22.11.18 
29.11.18 
Lab6 
1)Diagram PU Dodanie 
filmu do koszyka – proces 
powinien rozpocząc się w 
torze GUI, gdzie podane są 
dane tranzakcji i wywołana 
jest operacja dodania filmu 
do koszyka, która powinna 
rozpocząć się w torze 
Facade (worzec fasada 
hermetyzujący logikę 
biznesową). W torze Facade 
należy wyszukać obiektu 
typu User i MovieTitle. W 
torze MovieTitle powinien 
być wyszukany Movie. Po 
wyszukaniu wolnego 
obiektu typu Movie należy 
przejść do toru User razme 
z wolnym Movie wstawić 
Movie do koszyka, 
wstawiając koszyk do zbioru 
User i i do Movie. Klasa 
Movie powinna być w 
relacji dwukierunkowej z 
klasą Cart (miedzy Movei i 
Cart relacja 1..*).Wtedy 
mozna sprawdzić, czy Movie 
może być wstawiona do 
koszyka. 
2) Podobna konieczna 
modyfikacja diagramu 

http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/
IO_UML/Wyklad_6_INEK01
1.pdf 
str. 60-64 
Konieczne uzupełnienie 
 
21.12.18 
Po uzupełnieniu informacji 
o identyfikacji ocenna 5.0 
Brak opisu 
Ocena 4.0 
 

- musi wyszukać obiekt typu 
User oraz obiekt typu 
MovieTitle. Od obiektu typu 
MovieTitle może uzyskać 
dostępny Movie, gdyż ten 
obiekt zarządza wszystkimi 
Movie, które mają nagrany 
film o tytule z MovieTitle. 
itd   
 
2)Kod Javy– zupełnie nie 
jest powiązany z diagrami 
sekwencji. Złamanie zasday 
hermetyzacji danych w 
klasie Facade, która wyręcza 
MovieTitle zakresie 
wyszukiwania Movie w 
metodzie 
findMovieTitleBySerialNum
ber itd. 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab7 
 
21.12.18 
1.Diagramy sekwencji 
Dodawanie takich zasobów 
jak MovieTitle, Movie oraz 
User należało wykonać w 
ramach lab8.  
Można było wygenerować 
„sztucznie” obiekty typu 
Cart 
 
1)Diagramy sekwencji do 
oceny: 
movierental.Facade.registe
rUser(char[], Map<String, 
String>), 
movierental.Facade.findUs
erByEmail(String) 
movierental.Factory.create
User(char[], Map<String, 
String>) 
movierental.Facade.create
Movie(String) 

User należało wykonać w 
ramach lab8.  
Można było wygenerować 
„sztucznie” obiekty typu Cart 
 
W ramach lab9,10 należało 
wykonać  PU Usuwanie filmu 
z koszyka i PU Dodanie filmu 
do koszyka 
1) Diagramy sekwencji 
1.1) 
movierental.Facade.remove
MovieFromCart(String, 
String) 
Brakuje na diagramie 
fragmentów opt 
pozwalajacych sprawdzic 
wynik wyszukiwañ 
(findUser..., findMovie...) 
Podobnie jest w kodzie. 
 
Po poprawie za lab 9,10  
Ocena 5.0 
 
17.01.19 
Brak poprawy – ocena 4.0 

tities.Cart.add
Movie(MovieTi
tle). Należy 
więc poprawić 
akcje a 
diagramie 
stnów obiektu 
typu Cart dla 
zdarzenia 
addMovie 
1.2)zdarzenie 
remoneMovie 
należy 
zdefiniowac na 
podstawie 
diagramu 
sekwencji 
movierental.en
tities.Cart.rem
oveMovie(Mov
ieTitle), gdzie 
podano akcej 
tego zdarzenia 
 
2) 
movierental.en
tities.User 
Brak zdarzeń! 
Diagram 
sekwencji 
movierental.en
tities.User.can
UserAccessMo
vie(Movie) 
modeluje akcje 
zdarzenia 
canUserAccess
Movie(Movie) 
poprzedzoneg
o zdarzeniem 
equals 
 
Nalezy 
poprawić oba 
diagramy 
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1)PU Dodanie produktu do 
koszyka: 
-brakuje podania informacji 
przekazanych w punkcie 1 
scenariusza, jakie dane są 
przetwarzane 
-scenariusz niezgodny z 
diagramem, na którym 
brakuje bezpośrednego 
powiązania z PU 
Wyszukiwanie produktu. 
Natpomiast w scenariuszu nie 
podano, kiedy opcjonalnie 
będzie wywolany PU 
Sprawdzenie wieku 
użytkownika oraz nie 
wywołano powiazanego przez 
include PU Obliczanie 
wartości koszyka. 
2) Podobnie niezgodność 
scenariusza z diagramem dla 
PU: Usuwanie produktu z 
koszyka, Nadanie 
użytkownikowi dostępu do 
dodatkowych materiałów, 
Wyszukiwanie produktu 
Każdy PU powinien posiadać 
w p. 1 scenariusza informacje, 
jakie dane są przekazane do 
scenariusza 
W celu zaliczenia lab.3-4  
należy usunąć błędy, 
zdefiniować prawidłowe 
scenariusze specyfikujące 
wymagania programu oraz 
uzupełnić zakładki Details. 
15.11.18 
Bez zmian 
Ocena 3.0 

Diagram PU Usuwanie filmu 
z koszyka 
 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab6. 
 
17.02.29 
Lab6 
DA PU Dodanie filmu do 
koszyka 
Nieprawidłowe przejście 
między torami:Facade, 
MovieTitle i User 
Ocena 3.0  

movierental.Factory.create
MovieTitle(Map<String, 
Object>) 
movierental.Facade.findMo
vieTitle(MovieTitle) 
Ocena 5.0 
 
Nalezy napisac kod do tych 
diagramów – wtedy ocena 
5.0 za lab8 
 
17.01.19 
Ocena 5.0 
 
 
 
 

stanów wg 
wskazówek. 
 
24.01.19 
DST 
movierental.en
tities.User – 
nie zawiera 
porawidłowyc
h zdarzeń – 
nalezy to 
poprawić 
DST 
movierental.en
tities.Cart 
jedymie 
niepoprawnie 
użyty edytor 
przejść – np 
[movieTitle == 
null] powinno 
być 
definiowane w 
polu Guard bez 
nawiasów 
kwadratowych 
Konieczna 
poprawa DST 
movierental.e
ntities.User 

15 234950 5.11.18 
Progarm Java 
(projekt w NetBeans 2) – 
należy dostarczyć 
 
Projekt UML 
1) Diagram klas 

Brakuje listy wymagań 
funkcjonalnych I 
niefunkcjonalnych. 
Należy to uzupełnić. 
25.10.18 
Ocena 4.5 

Brakuje rozróżnienia między 
typem produktu, potrzebnym 
jedynie do wygenerowania 
rachunku, a egzemplarzem 
produktu, przeznaczonym do 
sprzedaży (nanalogia między 
tytułem ksiażki i produktem 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
16.11.18 

16.11.18 
1) Brak pełnego 
wyjaśnienia, na jakiej 
podstawie zidentyfikowano 
daną klasę. Należy podać 
nazwę przypadku użycia, 
którego scenariusz był 

29.11.18 
Brak lab8 
 
9.12.18 
Podano wyjaśnienia 
dotyczące poprawy 
(13.12.19) 

6.12.18 
Brak lab9 
 
9.12.18 
Podano wyjaśnienia 
dotyczące poprawy 
(13.12.19) 

28.12.18 
Brak lab11 
 
Ocena 4.0 

 

16.01.19 
24.01.19 
Brakl testów 
jednostkowy
ch 

16.01.19 
24.01.19 
Brak 
testów 
akceptacyj
nych 

24.01.19 
Brak 
testów 
funkcjona;
lmych 

 

17 239517 



Brakuje pakietów 
subbusinesstier 
i zagnieżdżonego entities 
(czyli 
subbusinesstier.entities) 
2) Brakuje 8 diagramów 
sekwencji!!! 
 
W celu zaliczenia lab1 
nalezy poprawic I 
uzupelnic projekt UML i 
przesłany kod umieścić w 
projekcie typu Java Class 
Library w NetBreans 8.2. 
 
16.11.18 
Projekt Java 
Brak pakietu 
subbusinesstier.entities 
 
Projekt UML 
Diagram klas:  
Atrybuty books w klasie 
BookTitle i bookTitles w 
klasie Facade nie są 
poprawnie zdefiniowane 
(powinien być 
zdefiniowany tak, jak to 
pokazano w instrukcji do 
lab1 w Dodatek 3 ) 
 
Ocena 4.0 
 

 

oraz kasiążką i egzemplarzem 
książki). 
Brak realizacji w postaci 
funkcji wymagania Wybór 
sposobu otrzymania 
zamówienia. 
 
28.10.18 
1) PU Otrzymanie zamówienia 
– należy w scenariuszu podać, 
jak tworzone jest zamówienie 
na podstawie rachunku 
2) PU Wybór sposobu 
otrzymania zamówienia – 
brakuje opisu, jakie dane 
należy dostarczyć do 
programu, aby zrealizować 
ten proces 
Należy poprawić i uzupełnić te 
opisy 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
16.11.18 
1) Formularze Details w PU 
powiązanych przez relację 
include np. PU Szukanie 
rachunku powinny w polu 
Preconditions przechowywać 
dane, które obecnie są 
przechowywane e w polu 
PostConditions. 
2) Scenariusz PU Rachunek 
końcowy jest niepoprawny, 
ponieważ nie jest tranzakcją 
 
Ocena 4.0 (po poprawie PU 
Rachunek końcowy) 
Ocena 4.0 
 

Brak poprawnych 
diagramów aktywności: 
 
Lab5 – prezentujących 2 
scenariusze procesów 
odbywających się w 
„świecie rzeczywistym”  
 
 lab6 – prezentujących 
poprawne scenariusze tych 
samych dwóch proces 
realizowanych przez 
program.  
 
Konieczna poprawa w celu 
zaliczenia lab5-6 
 
9.12.18 
Podano wyjaśnienia 
dotyczące poprawy 
 
Ocena 4.0 
 

podstawą do identyfilacji 
klasy i jej powiązania z 
innymi klasami. 
Brakuje podania, która klasa 
jest fasadą logiki biznesowej 
– w przykładzie do lab7 jesy 
nią klasa Aplikacja, a w lab1 
jest nią klasa Facade. 
 
9.12.18 
Podano wyjaśnienia 
dotyczące poprawy 
(13.12.19) 
 
Ocena 4.0 
 
 
 
 

 
Ocena 4.0 
 
 

 
Ocena 4.0 
 
 

 

 


