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Ocena1 
Lab1 

Ocena2 
Lab2 

Ocena3 
Lab3-4 

Ocena4 
Lab5-6 

Ocena5 
Lab7 

Ocena6 
Lab8 
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Lab9-10 
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Lab11 

Ocena 9 
Lab12 

Ocen
a10 
Lab13 

Ocen
a11 
Lab14
-15 

Ocena 

1 212718 - - - - - -       

2 235013 

30.10.18 
Projekt UML 
Ocena 5.0 
 
Program java 
Błąd w klasie Book w metodzie 
public void setNumber(int 
parseInt) {          parseInt = 
number;  } 
 
Powinno być: 
public void setNumber(int 
parseInt) {          number= 
parseInt;  } 
 
Ocena 5.0 
(należy poprawić metodę) 

Opis “świata rzeczywistego” 
nie może być opisem 
programu – należy to 
poprawić 
Lista wymagań 
funkcjonalnych: koncepcja 
tytuło- filmu jest 
niewydajna. 
Ocena po poprawie 
25.10.18 
Ocena 4.5 

PU Wypożyczenie/kupno 
filmu wywołuje dwa PU: 
Dodanie filmów do koszyka 
oraz Szukanie filmu, a 
pośrednio PU wUiszczenie 
opłaty. Jednak wywołane 
PU Dodanie filmów do 
koszyka wywołuje tylko PU 
Uiszczenie opłaty. Należy w 
scenariuszu wyjaśnić 
znaczenie tych PU. 
PU Oglądanie filmu 
powinno również wywołać 
przez include PU Szukanie 
filmu. 
PU Dodanie/modyfikacja 
filmu nie wywołuje PU 
Szukanie filmu, a tylko PU 
Walidacja i sprawdzenie 
istnienia filmu w bazie, 
które czym różni się od PU 
Szukanie filmu??? 
 
28.10.18 
1)Brak scenariuszy. Nie 
można więc ocenić 
poprawności diagramu 
1) W formularzach Details w 
polu Preconditions 
umieszczono informację 
niepoprawnie- np oznacza 
ona, że w PU 
Wypożyczenie/kupno filmu 
wywołanie powiazanych 
przez include PU: PU 
Szukanie koszyka, PU 
Szukanie filmu, PU Szukanie 
rejestracji wywołane 
zostaną przed 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
12.11.18 
19.11.18 
26.11.18 
Lab5 
1) DA Dodanie/modyfikacja 
filmu - opis swiata 
rzeczywistego zawiera tory z 
programu, czyli nie jest 
modelowaniem procesu w 
„świecie rzeczywistym”. 
Oznacza to brak modelu 
drugiego procesu „świata 
rzeczywistego” 
Lab6 
DAWypozyczenie/kupno filmu 
– brak wyszukania wolnego 
filmu w torze Aplikacja. 
 
Konieczne uzupełnienie lab5. 
 
5.12.18 
10.12.18 
21.12.18 
Lab5-6 
Ocena 4.0 
 
  
 
 

19.11.18 
26. 11.18 
1)Atrybuty reprezentujące 
listy (implementacja relacji 
1..* po stronie 1) są 
zdefiniowane niezgodnie z 
instrukacją do lab1 (Dodatek 
3) 
2)Brak powiązani a 1..* 
między klasą Movie i Rental, 
co uniemozliwia sprawdzenie, 
czy dany obiekt typu Movie 
jest dostępny. 
 
5.12.18 
1)Brak poprawy p.1 z 
26.11.18 
Poza tym, klasa Application 
powinna być w relacji 1..* z 
powiazanymi klasami, a 
obecnie jest 1..*......* 
2)Metody klasy Application, 
reprezentujące  główne 
przypadki użycia z diagramu 
przypadków użycia powiązane 
z aktorami, nie mogą zawierać 
parametrów typów 
pochodzących z 
oobiektowego modelu danych 
(np modifyMovie(movieID : 
long, movie : 
Main.app.model.Movie) : 
boolean, 
+addNewMovie(movie : 
Main.app.model.Movie) : 
boolean) 
10.12.18 
21.12.18 
1)Należy atrybuty typu: 

26.11.18 
1) Diagram 
sekwencjiMain.app.Applica
tion.addMovieToCart(long, 
long) 
Powinien korzystac metod 
kolekcji np indexOf I 
metody equals 
wyszukiwanego element. 
2) 
Main.app.Application.getNe
wUsers() – fragment opt ma 
dwa alternatywne operandy 
– dlaczego?? 
3)Brak implementacji i 
wywołania wykonanego 
modelu procesów 
Konieczna poprawa 
 
5.12.18 
1) Diagramy sekwencji 
pokazują, że klasa 
Application realizuje całą 
logikę biznesową 
wyręczając klasę Customer, 
Np  
Main.app.Application.addM
ovieToCart(long, long) 
2) 
Main.app.Application.activ
ateUser(long) nie zawiera 
fragmentu opt do zbadanie 
wyniku wyszukiwania 
obiektu typu Customer. 
3) 
Main.app.Application.getN
ewUsers() – nieprawidłowa 
skladnia metody 
wywołanej od linii życia 

5.12.18 
1) Diagramy sekwencji 
pokazują, że klasa 
Application realizuje całą 
logikę biznesową 
wyręczając klasę 
Customer, 
Np  
Main.app.Application.add
MovieToCart(long, long) 
2)Kod w metodzie main 
nie moze używać typów 
klas, pochodzących z 
obiektowegoo modelu 
danych. 
3)Kod metod należy 
zmodyfikować tak, aby 
przywrócić hermetyzację 
danych. 
 
10.12.18 
21.12.18 
Kod: 
Klasa Customer 
1)Metoda finalizeCart() 
wykonuje czynnsoßci 
wyręczając klasę Cart!!! 
 for(Rental rent : 
cart.getRentalList()){         
if(!rent.getMovie().check
MovieLoad(rent.getFrom
Date(), 
rent.getToData())){ 
               return false; } } 
if(cart.payForCart()){        
cart.setCartStatus(Cart.Ca
rtStatus.PURCHASED); 
 for(Rental rent : 
cart.getRentalList()){ 

21.12.18 
1)Movie State 
Machine Diagram 
Nie są 
zdarzeniami: 
Nie znaleziono 
filmu, 
Sprawdź 
obciążenie serwisu 
w podanym 
zakresie itd 
Są to komentarze. 
Zdarzeniemi mają 
być metody 
wywoływane od 
obiektu typu 
Movie przez inne 
obiekty!!! 
W pierwszym 
przypadku to 
metoda equals jest 
zdarzeniem, a w 
drugim 
checkMovie. To 
stany mogą mieć 
nazwy, jako 
komentarze 
Konieczna 
poprawa 
2) Customer State 
Machine Diagram 
rent.getMovie().ch
eckMovieLoad(¶re
nt.getFromDate(), 
rent.getToData())¶
return false 
nie moze byc 
zdarzeniem 

Ocena 4.5 Ocena 
5.0 

Testy 
Seleniu
m 
zaliczon
e 

Ocena 1=5 
Ocena2-8 
=4.5 
Ocena 9-11= 
5 
Ocena= 5.0 

11 234981 



uruchomieniem scenariusza 
głównego!!! 
To powinna być tranzakcja: 
dostarczono dane do 
wywołanego PU 
Wypożyczenie/kupno filmu i 
uruchamia się scenariusz 
wyszukujący podane dane 
w danych programu za 
pomocą podanych PU już 
bez udziału użytkownika! 
Konieczna poprawa! 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
12.11.18 
19.11.18 
26.11.18 
Ocena 5.0 

~customerList : Customer = 
new ArrayList<>() 

zdefiniowac tak, jak w lab1 
(powinno być 
~customerList : 
List<Customer>) 
Po poprawie 
Ocena 4.5 

customerList : 
java.util.ArrayList 
forEach((t) -> {¶            
if(t.getUserStatus() == 
Customer.UserStatus.NEW) 
¶                
newCustomers.add(t);¶        
}) 
10.12.18 
21.12.18 
Ocena 4.5 

   rent.setIsActive(true);            
rent.getMovie().addRenta
l(rent); } }else 
{ return false; } 
Podobnie jest w 
metodach: 
removeExpiredMovies 
addMovieToCart 
Klasa Appliaction 
W metodzie getNewUsers 
naruszana jest zasada 
hermetyzacji danych: 
if(customer.getUserStatu
s() == 
Customer.UserStatus.NE
W) 
Ocena 4- (mozna 
poprawic ocene) 
 
 

Nalezy dokonac 
analizy diagramu 
stanów Rachunek 
w instrukcji!!! 
Konieczna 
poprawa. 
Ocena 4.5 

3 226126 3.11.18 
12.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas:  
Będna definicja atrybutów 
reprezentujących relację 1..* w 
klasach Facade (bookTitles) i 
BookTitle (books). 
 
Nalezy to wykonac zgodnie z 
Dodatek3 w instrukcji do lab1 
 
Program java 
Ocena 5.0 
 
16.11.18 
Projekt UML 
3.5 (termin) 

18.10.18 
Brak projektu 
25.10.18 
Nie podano, jakie dane 
powinny być uzyte do 
rezerwacji. Czy rezerwacja 
zawsze musi poprzedzić 
wypożyczenie? Co oznacza 
rezerwacja, wypożyczenie, 
zamówienie i koszyk 
20.01.19 
Ocena 3.0 

W pakiecie Pomoc należy 
rozróżnić PU dedykowane 
wyszukiwaniom 
konkretnych danych. 
Brakuje informacji, jakie 
dane powinny być zawarte 
w rezerwacji. 
PU zakładanie konta 
wymaga sprawdzeniania, 
czy nie wprowadzono juz 
takiego konta. Dlaczego 
konta nie ma na w 
rezerwacji. 
 
29.10.18 
Należy w scenariuszach 
usunąc słowo książka. 
Jednak zby dosłownie 
naśladowany jest przykład 
podany przeze mnie na 
podanej mojej stronie 
podczas zajęć.  
Należy więc zmodyfikować 
sposób rezerwowania np 
rezerwacje przypisać do 
tytułu i klienta, sprawdzając 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
Ocena 3.0 po poprawie 
 

15.11.18 
Lab7 
W dniu 16.11.18 
Omówiono zakres poprawy 
lab7 
W dniu13.12.18 wysłano 
informację  dotyczącą 
poprawy kodu. Należy teraz 
wykonac diagramy UML 
zgodne z kodem (inżynieria 
odwrotna) 
 
20.01.19 
3.0 

29.11.10 
Brak Lab8 
W dniu13.12.18 wysłano 
informację  dotyczącą 
poprawy kodu. Należy teraz 
wykonac diagramy UML 
zgodne z kodem (inżynieria 
odwrotna) 
 
20.01.19 
Ocena 3.0 
 

6.12.18 
Brak lab9, 10 
W dniu13.12.18 wysłano 
informację  dotyczącą 
poprawy kodu. Należy 
teraz wykonac diagramy 
UML zgodne z kodem 
(inżynieria odwrotna) 
 
Ocena 3.0 po poprawie 

3.01.18 
Brak lab11 

18.901.19 
Nalezy 
oprawic 
testy 
jednostkowe 
oraz 
wykonać 
testy 
JMockit 

   

12 230748 

10 218370 



podczas rezerwacji, czy 
liczba rezerwacji na dany 
okres nie przekracza liczby 
kaset. Rezerwacja powinna 
więc zawierać refetrencję 
do tytułu i do klienta. Każdy 
tytuł i każdy kl,ienta zawiera 
zbiory tych 
rezerwacji.Wtedy podczas 
wypożyczenia należy 
wyszukać rezerwację u 
wyszukanego klienta i za 
pomocą refetrencji do 
tytułu wyszukać 
niewypożyczoną kasetę i 
dodać ją do wypożyczenia 
wraz z referencją klienta. 
Rezerwację należy usunąc 
ze zbioru rezerwacji klienta i 
tytułu. 
Konieczna jest ta zmiana. 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu. 
Projekt wysłany w dniu 
8.11.18 jednak nie różni się 
od przykładu tutoriałowego 
ze strony: 
http://zofia.kruczkiewicz.sta
ff.iiar.pwr.wroc.pl/index.ph
p?id=INP002017 
Należało zmodyfikować 
sposób  rezerwacji- 
kocepcja ta została 
omówiona na zajęciach. 
 
15.11.18 
Ocena 4.0 

4 235897 31.10.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas:  
Będna definicja atrybutów 
reprezentujących relację 1..* w 
klasach Facade (bookTitles) i 
BookTitle (books). 

Lista wymagań 
funkcjonalnych: koncepcja 
tytuło- filmu jest 
niewydajna. 
Brak diagramu wymagań 
niefunkcjkonalnych 
Niepoprawny diagarm 
wymagań np niepotrzebne 

PU Dodanie nowego filmu 
powinno wywołać PU 
Szukanie filmu w celu 
zachowania integralności 
danych. 
PU Dodanie kasety do 
wypożeczenia brakuje 
oznaczenia konkretnego 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
21.11.18 
28.11.18 
Lab6 

28.11.18 
Ocena 5.0 

28.11.18 

1)Brak kodu pierwszej 
iteracji 
Należy dokoczyc lab8 
 
5.12.18 

5.12.18 
Brak lab9 
 
20.12.18 
1)Diagramy sekwencji 
-
newClient.addRent(newF
ilm.getCasseteBuffer())  

20.12.18 
1) Obiekt Film 
Przy wejściu do 
stanu Sprawdzanie 
dostępności kasety 
nalezy również 
sprawdzać przez 
(it.hasNext)&&(res

25.01.19 
Testy 
jednostkowe 
Niedostaecz
na liczba 
testów 
JMockit 

17.01.19 
25.01.19 
 
Błędy 
formatu 
w 
testach 

Testy 
Seleniu
m 
zaliczon
e 

Ocena 1=4 
Ocena2-8 
=4.5 
Ocena 9-11 
=3=  
 
Ocena= 3.5 

9 235933 

http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/index.php?id=INP002017
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/index.php?id=INP002017
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/index.php?id=INP002017


Nalezy to wykonac zgodnie z 
Dodatek3 w instrukcji do lab1 
2)Diagramy sekwencji: 
-w każdym diagramie we 
fragmentach opt, loop, alt 
operandy wstawiono jako pola 
tekstowe. Konieczna jest zmiana 
na definiowanie operandów 
ramach definicji każdego z tych 
fragmentów!!! 
Na diagramie 
subbusinesstier.Facade.addBook
Title(String) brakuje operanda. 
Należy to poprawić. 
 
Program java: 
Brakuje pakietu 
subbusinesstier.entities 
Należy go dodać do projektu 
NetBeans. 
 
28.11.18 
Projekt UML 
Na diagramach sekwencji 
wszystkie wiadomości mają 
ustawioną właściwość 
Unspecified, co prowadzi do 
braku powiąza nia definicji klas 
na diagramie klas i definicji 
operacji na diagramie sekwencji 
Ocena 3.5 
 
5.12.18 
Projekt UML 
Ocena 4.0 
 
Kod Java: nie 
zaimplementowano metody 
main w klasie Facade, która 
wykonuje kod zdefiniowany w 
poszczególnych klasach – 
odzwierciedllający scenariusze 
na diagramach sekwencji w 
projekcie UML. Obecnie brak 
tego kodu!!! 
Należy uzupełnić kod. 

powiązanie typu 
dependency między 
Zarządzanie sklepu przez 
pracownika i Dodanie 
nowych produktów 
ponieważ są powiązane 
relacją kompozycji. Błąd w 
powiązaniu Funkcje 
wykonywane przez klienta 
wypożyczalni i Przegląd 
zamówień – powinna być 
odwrotna kompozycja. 
Ocena po poprawie. 
25.10.18 
Brakuje wyraźnego 
rozróżnienia między 
kasetami i fil w cmami. 
Ocena 3.5 

egzemplarza w celu 
rozliczenia wypożyczenia.  
Brakuje takich PU, które 
ograniczają liczbę 
przeszukań np PU 
Obliczanie wartości 
wypożyczenia np przez 
wysukanie powiązanych 
danych z wypożyczeniem np 
danymi klienta. 
 
28.10.18 
1) PU Utworzenie nowego 
wypożyczenia: należy go 
powiązać przez include z PU 
Szukanie filmu, wtedy 
będzie zrozumiały w 
scenariuszu krok 
wywowołujący PU Szukanie 
kasety 
2) Nalezy uściślic opisy w 
polu Prcenditions 
formularza Details np dla 
PU Szukanie kasety, PU 
Szukanie filmu itd 
Brakuje drugiego złozon ego 
PU np Zwrot wypożyczenia 
lub przedłużenie 
wypozyczenia. 
Ocena po poprawie 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
21.11.18 
28.11.18 
Ocena 4.5 

Ocena 5.0 
 
 

W kodzie doadawnei 
kasety nie kontroluje 
integralności danych 
 
Ocena 4.5 
 

Nie można w Reply 
wywoływać metod. Tylko 
w call Message. 
Należy to poprawić we 
wszystkich diagramach. 
 
Po poprawie ocena 4.5 

ult==false) 
mozliwość 
przejścia 
2) Obiekt Client 
Przy wejściu do 
stanu 
Sprawdzenie 
zgodnoci tytułu i 
aktywności 
wypożyczenia 
nalezy również 
sprawdzać przez 
(it.hasNext)&&(res
ult==false) 
mozliwość 
przejścia 
Po poprawie ocena 
5.0 

Testy 
jednostkowe 
Ocena 3= 
 

Ocena 
3= 
 
 



7.12.18 
Ocena 4.0 (termin) 
 
 

5 218420 2.11.18 
Projekt UML 
Diagramy sekwencji –należy 
wszystkim wiadomościom typu 
Lost Message nadać właściwość 
Reply. 
Wtedy ocena będzie 5.0 
 
Program java: ocena 5.0. 
 
14.11.18 
Ocena projekt UML 
Wiadomości mają ustawioną 
właściwość na Unspecified, co 
oznacza brak połaczenia z 
diagamem klas w zakresie 
definicji operacji klas. 
Ocena 4.0 
Ocena koncowa 4.5 

W liście wymagań 
funkcjonalnych brakuje i w 
opisie „świata 
rzeczywistego” brakuje 
danych reprezentujących 
elementy wypożyczalni  
Brakuje diagramu wymagań 
niefunkcjonalnych. 
Diagram wymagań jest 
nieprecyzyjne. Konieczna 
poprawa. 
28.10.18 
Nadal nie wiadomo, czy 
wypozyczana jest gra, czy 
egzemplarz gry 
Ocena 3.5 

25.10.18 
Brak lab3 
28.10.18 
1) PU Przedłuż termin – nie 
podano, na jakich danych 
przedłuża sie termin, 
Również brakuje 
powiązanie przez include z 
realizującym taką 
podfunkcję. 
2) PU Rezerwacja- błędne 
założenie, że wystarczy 
wybrać w GUI produkt. W 
GUI sa ttlko dostępne 
obrazy danych. Zawsze 
należy na ich podstawie 
wyszukać podczas realizacji 
tranzakcji rezerwacji te 
dane wśród danyc 
systemowych jako 
rzeczywiste referencje. Nie 
ma mozliwości, aby je 
udostępniać w GUI!!! 
Oznacza to, że należy do 
tego PU przez include 
dołączyć PU Wyszukaj grę. 
Podobnie jest z PU Usuń 
grę, PU Rezerwacja gry,  
2) PU Wypożycz grę – ten 
scenariusz powinien 
korzystać z danych 
trezerwacji uzytkownika 
2) PU Przedłuż termin nie 
zawiera opisu, jak to 
pownien zrobic program- a 
przede wszystkim nie 
wiadompo, co ma byc 
przedłuzone rzerwacja, czy 
wypożyczenie. 
Konieczna poprawa 
projektu 
 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
21.11.18 
Lab6 
1) Przedłużenie p2 – w torze 
Klient należy wyszukać 
Wypozyczenie i sprawdzić, czy 
egzemplarz nie posiada 
rezerwacji na termin 
przedłużenia.??? 
Na diagramie klas jest Tytul i 
Egzemplrze, a na diagramie 
aktywności brakuje odwołań do 
egzemplarza Gry. 
 
Ocena ??? 
6.12.18 
Ocena 4.5 
 
 
 

21.11.18 
28.11.18 
Wersja z 21.11.18 
Lab7 
Ocena 4.5 

28.118 
Lab8 
Brak mozliwość otworzenia 
projektu UML 
Brak projektu Java Class 
Library z kodem 
zaprojektowanego 1-go 
przypadku użycia. 
6.12.18 
1) Diagramy sekwencji 
Ocena 5.0 
2)Brak programu 
wykonującego wykonany 
kod (pusta metoda main 
klasy fasada) 
 
13.12.18 
Kod 
Ocena 5.0 
 
 
 
 
 

6.12.18 
1) Diagramy sekwencji 
Ocena 5.0 
2)Brak programu 
wykonującego wykonany 
kod (pusta metoda main 
klasy fasada) 
13.12.18 
19.12.18 
Kod 
Ocena 5.0 
 
 

19.12.18 
1)Klient 
Poprawny diagram. 
W celu zaliczenia 
lab nalezy wykonać 
jeszcze jeden 
diagram stanów. 
25.01.19 
Ocena 5.0 

Testy 
jednostkowe
, JMockit 
Ocena 5.0 

Testy 
akcepta
cyjne 
Ocena 
4.0 

 Ocena 1=4.5 
Ocena2-8 
=4.5 
Ocena 9-11 
=4.5  
 
Ocena= 4.5 

6 235860 



W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
21.11.18 
6.12.18 
Ocena 4.5 
 

8 235761 2.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas:  
Będna definicja atrybutów 
reprezentujących relację 1..* w 
klasach Facade (bookTitles) i 
BookTitle (books). 
Nalezy to wykonac zgodnie z 
Dodatek3 w instrukcji do lab1 
 
2)Diagramy sekwencji: 
–należy wszystkim 
wiadomościom typu Lost 
Message nadać właściwość 
Reply. 
- Nalezy usunąć błędny operand 
w diagramie: createBook 
-należy zdefiniować wyrażenie w 
drugim operandzie we 
fragmencie alt na diagramie 
createBookTitle 
Należy to poprawić. 
Brak zaliczenia projektu UML 
 
Program java 
Niepotrzebna definicja metody  
public BookTitle 
createBookTitle(String data[]) w 
klasie Façade. 
Ocena 4.0 
 

Wymaganie   
niefunkcjonalne 2 jest 
wymaganiem 
funkcjonalnym. 
4.0 
25.10.18 
Wymaganie: Dodawanie 
zamówenia nie określa, czy 
jest związane z typem 
produktu, czy z 
egzemplarzem produktu. 
 
14.12.18 
20.12.18 
Ocena 3.5 
 
 

Należy dokończyć opisy w 
zakładkach Info i Details. 
Na diagramie przypadków 
użycia istniej rozróżnianie 
między typem produktu i 
jego egzemplarzem. 
 
29.10.18 
Dlaczego wykonano dwa 
diagramy przypadków 
użycia? 
Sprawdzam tylko ten bez 
numeru. 
W wielu scenariuszach 
podaje się, że klient może 
coś wykonać, a powinno 
opisywać się działania 
programu!!! 
1) PU Operacje na 
zasobach. Brakuje w 
scenariuszu wyjaśnienia 
powiązania przez include z 
PU Szukaj typ produktu i PU 
Szukaj egzemplarz. 
Scenariusze należy tak 
zdefiniować, aby 
programista mógł napisać 
program 
automatycznie realizując 
proces na podstawie 
dostarczonych danych z 
GUI. 
Projekt należy poprawić. 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
20.12.18 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
(należy zastosować elementy 
Fork i Join na diagramach) 
14.12.18 
Lab5 
Ocena 3.0 
Lab6 
Ocena 2.0 (należy poprawić w 
celu zaliczenia lab6) 

29.11.18 
Brak lab7 
14.12.18 

20.12.18 
Diagram klas 
Nieprawidłowa definicja 
atrybutów reprzezntujących 
poprawiązania między 
klasami np  
listaKlientow : Client = new 
ArrayList<client>(). Powinno 
byc: 
listaKlientow : List<Client> = 
new ArrayList<client>() 
itd 
Ocena 2.0  (należy poprawić w 
celu zaliczenia lab6) 

29.11.18 
Brak lab8 
14.12.18 
20.12.18 
1)Diagram klas- te same 
uwagi (lab7) 
2) Diagramy sekwencji 
3rejestracjaKlienta 
Poprawny 
0addEgzemplarz- błędna 
interpretacja 
createMessage 
3) Kod poprawny: 
Dodawanie typu, 
dodawanie egzemplarza, 
dodawanie pracowanika, 
rejestracja klienta 
 
Należy więc dokonać 
inżynierii odwrotnej, czyli 
odwzorować poprawny kod 
przedstawiony na 
diagramach sekwencji 
(należy poprawić 
konstruktor w klasie 
Pracownik: 
public Pracownik(String[] 
data, int pl) { 
login = data[0]; 
password = data[1]; 
 pesel = pl; 
 //   pesel = 
Integer.parseInt(pl); 
pracownikID=++iloscPracow
nikow; 
    }) 
Konieczna poprawa 

5.12.18 
Brak lab9 
Omówiono poprawę na 
konsultacjach 
14.12.18 
20.12.18 
1)Diagram klas- te same 
uwagi (lab7) 
2)Diagramy sekwencji nie 
są poprawne np 
2oplacZamowienie 
odwołuje się do linii życia 
klient0:Klient, tylko 
istnieje zbiór takich 
obiektów! (-listaKlientow 
: Client = new 
ArrayList<client>() , 
Jednak na diagramie klas 
na asocjacji jest 
Multiplicity równe 1????? 
3)Brak poprawnego kodu 
tworzenia zamówienia itd 
 

20.12.18 
1)diagram Stanów 
: Zamówienia 
-dozory np  
localEgz.stan == 
dostepny 
powinny być 
wstawiane na 
przejściach w 
następujący 
sposób: 
Open 
Specification/Guar
d 
Diagram należy 
uzupełnić 
 
Należy dodać 
jeszcze jeden 
diagram stanów. 
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Np Wydaj zamówiony 
sprzęt – scenariusz 
przedstawia, co robi 
pracownik, a powinien 
przedstawić, co robi 
program. 
Niedokładna (również 
błędy) specyfikacja PU w 
zakładce Details 
Ocena 3.0 

14 235706 31.10.18 
 
Program java – brakuje 
programu 
 
Projekt UML 
1)Diagramy sekwencji: 
-należy zdefiniować wyrażenie w 
drugim operandzie we 
fragmencie alt na diagramie 
subbusinesstier.Factory.createB
ookTitle(String) 
–należy wszystkim 
wiadomościom typu Lost 
Message nadać właściwość 
Reply. 
Należy to poprawić. 
21.12.18 
Brak poprawy 
 
 
 
 
 
 

4.5 Na diagramie należy 
powiązać bilety z lotem 
 
28.10.18 
1) PU Dodanie biletu – jest 
powiązany z trzema PU 
przez include: PU Szukanie 
biletu, PU Szukanie klasy 
komfortu, PU Szukanie lotu, 
a w scenariuszu nie ma 
odniesienia do tych 
scenariuszy. 
Podobnie jest z PU: 
Obliczenie wartości biletu, 
Dodawanie zakupu. 
Należy poprawić projekt. 
 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu. 
21.11.18 
29.11.18 
Ocena 4.5 

Lab5 
W dniu 9.11.18 omówiono 
zakres zmian na podstawie 
przedstawionego projektu 
 
21.11.18 
29.11.18 
Lab 6 
Na diagramach aktywności 
prezentujących procesy 
wykonywane w programie są 
nie prawidłowe, gdyż nie są 
tranzakcjami ( interakcje toru 
Aplikacja z torem Warstwa 
prezentacji). 
 
5.12.18 
Lab5 
Ocena 4.0 
Brak poprawy lab6 
20.12.18 
Lab6 
Brak poprawy lab6 
 
 

21.11.18 
29.11.18 
Brak prawidłowych definicji 
atrybutów wiążących klasy 
Lot, Zakup, Bilet, 
KlasaKomfortu. 
Konieczna poprawa 
 
5.12.18 
1. Nadal brakuje powiązania 
między klasą Lot i klasą Bilet. 
Oznacza to brak dostępu do 
obiektów typu Bilet. Musi być 
dodana asocjacja 1..* między 
klasą Lot i klasą Bilet. 
 
20.12.18 
Brak poprawy 

21.11.18 
29.11.18 
Brak kodu Javy – wysłano 
pusty projekt 
Na diagramach sekwencji 
wiadomości typu Lost 
Message nie mają 
właściwości typu Reply. 
5.12.18 
1) Brak kodu Javy z 
projektowanego przypadku 
użycia dotyczącego 
dodawania lotu. 
 
20.12.18 
1)Diagram klas – brak 
poprawy 
2)Diagramy sekwencji (tylko 
2) 
DodajLot – brakuje nazw 
operacji na strzałkach 
3)Kod – tylko doadwanie 
lotu 
Należy poprawić diagram 
klas i sekwencji 

5.12.18 
Brak lab9. Należało 
zaprojektować i wykonać 
kod jednego ze 
scenariuszy przypadków 
użycia zaprojektowanego 
podczas lab6 za pomocą 
diagramów aktywności. 
 
20.12.18 
Brakuje lab9-10 
 

3.01.18 
Brak lab11 
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