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1 208343 31.10.18 
Brak programu Java SE. 
W celu zaliczenia lab1 
nalezy dostarczyc 
program. 
 
Projekt UML 
1)Diagram klas- 
Błędnie zdefiniowane 
atrybuty reprzentujące 
relację 1..* w klasach 
Facade (bookTitles) i 
BookTitle (books). 
Nalezy je zdefiniować 
wg Dodatek3 w 
instrukcji do lab1 
Konieczna poprawa 
 
Poprawa 12.11.18 
 
1) Projekt UML 
a) diagram klas: 
Nadal jest błędna 
definicja atrybutu 
books w klasie 
BookTitle, 
reprezentująca relację 
1..*.   
Ocena 3.5 
 
Program java: ocena 
3.0 (termin) 
 
 

Spr 
6.11.18 
Ocena 3.0 
 

23.10.18 
Brak lab3 
 
28.10.18 
1) PU Obsługa kar: 
brakuje powiązania z 
aktorem  wywołującym 
to PU. Jest ono 
opcjonalnie powiązane 
z PU Rachunek tzn 
może, ale nie musi w 
swoim scenariuszu 
wywołać PU 
Rachunek!!!  
Scenariusz PU Obsługa 
kar nie tylko nie 
wywołuje PU 
Rachunek, ale opisuje 
interakcję pracownika z 
programem. Natomiat 
każdy scenariusz PU 
jest tranzakcją!!!  
„Przebieg  
1.sprawdzenie za jaki 
okres ma zostać 
naliczona kara  
2.pobranie stawki od 
pracownika  
3.Naliczenie kary” 
2) Każdy PU powiązany 
z innymi PU przez 
include nie sygnalizuje 
tego faktu w swoim 
scenariyszu np PU 
Rezerwacja jest 
powiązany przez 
include z PU 
Wyszukanie tytułu i  PU 
Wyszukanie wolnych 
kasety, natomiast w 
scenariuszu jest 
pominiete, tylko 
zasygnalizowano 

18.11.18 
Lab5: 
DA Diagram 
aktywności dla 
rezerwacji: aktywności 
w torze Klient nie są  
powiazane 
DA Activity Diagram1: 
W torze Pracownik 
błąd: w Join łączy się 
dwa alterantywne 
przebiegi!!lab6: 
DA uscecase1:??? 
DA uscecase2:Częśc 
akrywności powinien 
trealizować tor tytul 
 
Podsumowanie: 
Zgodnie z instrukcją do 
lab5_6 należało w 
ramach lab5 wykonać 
dwa procesy 
zachodzące w „świecie 
rzeczywistym” oraz w 
lab6 odpowiadające im 
dwa procesy  
realizowane przez 
program czyli 
modelujące scenariusze  
wybranych przypadków 
użycia! 
 
Konieczna poprawa w 
celu zaliczenia lab5 i 6. 
 
26.1.18 
lab6 
Diagram aktywności 
PU Rezerwacja: 
1)Modelowany proces 
nie jest tranzakcją, 
ponieważ następuje 
przepływ z toru 

26.11.18 
1) atrybuty 
reprezentujące relacje 
1..* są zdefiniowane 
błędnie. Należy je  
poprawićwg instrukcji 
do lab1 (Dodatek3) 
2)Brakuje w Open 
Specification/Descripti
on opisu procesu 
identyfikacji klas na 
podstawie scenariuszy 
przypadków użycia. 
3) Pojawiła się klasa 
Klient. Wcześniej nie 
została uwzględniona 
na diagramie 
przypadków użycia.  
4)Powiązania między 
klasami są 
niedokończone – 
właściwość Multiplicity 
nie jest poprawnie 
ustawiona – obecnie 
jest ustawiona 
najczęściej na 
Unspecified. 
5) Klasa Aplikacja 
powinna być powiązana 
z klasami Tytul i Klient. 
 
3.12.118 
1)Brak powiązania  1..* 
pomiędzy klasą Tytul i 
klasą Rezerwacja.  
2)Konieczna zmiana 
asocjacji 1..Unspecified 
na 1..*  między klasą 
Klient i klasą 
Rezerwacja. Należy 
wszystkie powiązania 
między klasami zmienić 
z właściwości 

3.12.18 
4.12 18 
1)Kod – są pliki 
tekstowe, bez 
zachowania poprawnej 
składni języka Java np 
w klasie Aplikacja nie 
można używać 
instrukcji: 
for(Tytul t : Tytuly) 
jeśli zdefiniowane 
kolekcję tytuły bez 
parametru: 
private List Tytuly; 
Powinno być: 
private List <Tytul> 
Tytuly; 
Kolejny błąd: 
List<Tytul> ret = new 
List<Tytul>(); 
 Nie można tworzyć 
obiektu typu List, 
ponieważ jest rodzajem 
interface!!! 
Można wykonać: 
List<Tytul> ret = new 
ArrayList(); 
 
2) Diagramy sekwencji: 
a) metoda klasy 
Aplikacja: DodajTytul-
wiadomość 1.6 
powinna być typu Reply 
b)metoda klasy 
Aplikacja: findTytul 
powinna być oparta na 
metodzie kolekcji np 
indexOf i metodzie 
equals (do tego celu 
służą klasy typu 
pojemniki z pakietu 
util) 
 

12.12.18 
Ocena 2.0 
20.01.19 
Ocena 3.0 
 
 

2.01.19 
Brak lab11 
20.01.19 
Ocena 3.0 

20.01.19 
Testy 
JMockit 
Ocena 3.5 
Testy 
jednostko
we 
-konieczne 
uzupełnie
ni testów 
jednostko
wych w 
klasie 
Aplikacja 
Test. 
Brakuje 
testów 
klas 
pozostałyc
h klas oraz 
zestawów 
testów. 
Ocena 
końcowa 
3.0 

20.01.19 
Brakuje 
testów 
akceptacyjny
ch 
28.01.19 
Ocena 4.0 

28.01.19 
Brak testów 
Selenium 
Testy 
zaliczone po 
prezentacji 
ich dzialania 
podczas 
zajęć lab. 

Ocena 
Ocena1=3.5 
Ocena 2-8=3 
Ocena 9-11=3.5? 
Ocena końcowa 
3.5 po  
przedstawieniu 
testów Selenium 

17 235068 



konieczność 
wyszukania bez 
podania kryteriów 
wyszukiwania i reakcji 
na negatywny wynik 
wyszukań. 
3) Formularze Details są 
wypełniane 
niedokładnie np dla PU 
Wyszukiwanie kasety w 
polu Preconditions 
podano, że to PU jest 
wywołane z PU 
Dodawanie kasety i PU 
Dodawanie kaset, a jest 
wywołane z PU 
Dodawanie kasety i 
Rachunek. 
W celu zaliczenia 
należy poprawić wg 
wskazówek podanych 
w instrukcji do Lab 3-4, 
a szczególnie 
informacji ppodanych 
w Dodatek 2 i Dodatek 
3. 
18.11.18 
Ocena 4.0 
 

Aplikacja do toru 
Prezentacja - do 
aktywności Podanie 
danych klienta. Należy 
koniecznie to poprawić. 
2)Należy zmodyfikować 
zawartość torów: 
Tor Aplikacja powinien 
otrzymać wszystkie 
dane dotyczące 
tranzakcji Rezerwaxcja. 
Tor Aplikacja powinien 
wyszukać tytul, tor 
Tytul pownien 
wyszukac kasetę. Tor 
Kaseta powinien 
sprawdzić swoje 
rezerwacje i porównać 
z datą nowej 
rezerwacji. Jeśli kaseta 
nie zawiera rezerwacji 
o podanej dacie, może 
dodać rezerwację do 
swojego zbioru, nadjąc 
jej uniklany numer 
 
Diagram aktywności 
PU DOdaj kasetę 
Podobne uwagi 
zwiazane z torami. Tor 
Aplikacja wyszukuje 
tytul, tor Tytul tworzy 
kasetę, sprawdza, czy 
jest to kaseta 
unikatowa przez 
operację 
Wyszukajkasete. Jeśli 
takiej kasety nie ma, 
zostanie dodana do 
zbioru kaset 
wyszukanego tytułu 
 
3.12.18 
Lab5: 
Ocena 4.0 
 

Unspecified  na 
konkretną liczność 
(Multiplicity) 
3)Po zmianie liczności 
należy pokazać 
implementację tych 
asocjacji w klasie – 
należy prawym 
klawiszem zaznaczyć 
koniec strzałki z podaną 
nazwą roli i wybrać z 
listy pozycję Owned 
by.. 
 
4) Klasa Aplikacja 
powinna zawierać 
nagłówki metod 
reprezentujących 
główne przypadki 
użycia z diagramu 
przypadków użycia 
powiązane z aktorami. 
Parametry tych metod 
nie mogą używać typów 
danych pochodzących z 
obiektowego modelu 
danych. 
5)Nadal brak opisu 
procesu identyfikacji 
klas na diagramie klas 
zawarty w Open 
Specification/Descripti
on ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
 
12.12.18 
Brak poprawy 
Ocena 2.0 
20.01.19 
Ocena 3.0 
 

12.12.18 
1)Kod: używanie 
obiektu typu Scaner w 
metodach logiki 
biznesowej 
Ocena 2.0 
2)Diagram sekwencji  
Ocena 2.0 
3)Diagram klas 
Ocema 2.0 
Oceny mozna poprawić 
 
20.01.19 
Wiadomości typu 
LostMessage powinny 
być typu Reply 
Ocena 3.0 
 
 



Lab6 
Nadal nie poprawiono 
diagramu aktywności  
Diagram aktywności 
PU DOdaj kasetę wg 
wskazówek-jakie tory 
należy dodać i jaki 
proces powinny 
realizować 
Konieczna poprawa 
tego diagramu 
12.12.18 
Lab6 
Ocena 3.0 
 

2 236755 2.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas- 
Błędnie zdefiniowane 
atrybuty reprzentujące 
relację 1..* w klasach 
Facade (bookTitles) i 
BookTitle (books). 
Nalezy je zdefiniować 
wg Dodatek3 w 
instrukcji do lab1 
2)Diagramy sekwencji: 
a) Brak na kilku 
diagramach 
wiadomości typu Lost 
Message, kończących 
przebieg (odpowiednik 
instrukcji return) 
b) Brak w istniejących 
elementach typu Lost 
Message ustawionej 
właściwości typu Reply. 
c) dodatkowo, diagram 
BookTitle.getDataOfBo
oks jest niezgodny z 
diagramem źródłowym 
d) diagram 
Factory.createBookTitle 
powinien użyć 
wiadomości 
setAuthor(author : 

Spr 
23.10.18 
Ocena 4.5 

23.10.18 
Brak diagramu z 
przypadkami użycia 
(tylko elementy typu 
System i Package) 
 
28.10.18 
1) Błędy semantyczne 
np PU Usuwanie grup 
zajęciowych 
dwukrotnie wywołuje 
PU Wyszukiwanie grup  
zajęciowych: 1-y raz 
bezpośrednio i 2-i raz 
przez PU Wypisanie z 
zajęć. 
2) Niezgodne z 
instrukcją do lab3-4 
wypełnianie formularza 
Info, gdzie powinien 
byc tylko scenariusz i 
formularza Details, 
gdzie w polu 
Preconditions należy 
powiązać PU z 
wybranymi 
wymaganiami z 
diagramu wymagań.  
Jest to odpowiednik WS 
(warunków wstępnych) 
podawanych w 

13.11.18 
Brakuje pełnego lab5 i 
całego lab6 
20.11.18 
Lab5: 
Należało wykonać 
modele dwóch 
procesów ze „świata 
rzeczywistego” – bez 
udziału programu. 
Natomiast w DA 
Usuwanie grup 
zajęciowych wystepuje  
tor GUI! 
 
Lab6 
DA PU Zapisanie na 
zajęcia 
Ten proces nie jest 
tranzakcją, ponieważ 
warstwa prezentacji nie 
ma dostępu do danych 
biznesowych i nie może 
wyszukać kursu i grupy. 
Konieczne jest, aby w 
tej warstwie 
wprowadzać dane, a 
wszytkie wyszukiwania 
itd wykonywać w 
wartswie biznesowej, 
która rozpoczyna się 

2.12.18 
1)Brak opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descripti
on ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
 
2) W klasie Student źle 
jest zdefiniowany 
atrybut 
grupyZajeciowe, 
ponieważ nie jest 
wizualizacją roli 
asocjacji 
grupyZajeciowe. 
 
3)Ponieważ między 
klasami Student i 
GrupaZajeciowa jest 
relacja 
dwukierunkowa: *...*, 
warto wprowadzić 
klasę Zapis, która 
byłaby powiązana w 
dwukierunkowej relacji: 
*..1 z klasą Student i 
*..1 z klasą 
GrupaZajeciowa. Wtedy 

2.12.18 
1)Diagram  sekwencji 
systemZapisowNaZajeci
a.Aplikacja.dodajGrupe
Zajeciowa(String) 
pokazuje proces, który 
nie może byc wykonany 
przez klasę Aplikacja.  
Należy odwzorować 
proces pokazany na 
diagramie aktywności 
PU Zapisanie na zajęcia 
 
2)Brak kodu Java. 
 
18.12.18 
1)Diagram klas 
Ocena 4.5 
2)Diagramy sekwencji: 
Ocena 4.5 
3)Kod 
Brak kodu  
Ocena 2.0 
W celu zaliczenia lab8 
należy napsiac kod 
dodawania kursów i 
grup do kursów 
(analogia do lab1) 
 
14.01.19 

18.12.18 
1)Projekt UML 
Brak lab9-10 
2)Kod 
2.1)Nie mozna 
porównywać 
zawartosci dwóch 
obiektów typu 
String za pomocą 
operatora ==, 
ponieważ 
porównywane są 
referencje, a nie 
zawartość obiektów 
(np. sprawdzPrawo 
w klasie Student) 
2.2)Brak 
hermetyzacji np w 
metodach   
-sprawdzPrawo w 
klasie Student,  
-znajdzGrupe w 
klasie Kurs 
gdzie za pomoca 
metod get pobiera 
sie atrybuty inne 
klasy i wykonuje na 
nich operacje!  
-metoda 
zapiszStudenta w 
klasie Aplikacja nie 

18.12.18 
1) 
StudentDiagram: 
- akcje na 
przejściach 
powinny byc 
wykonane za 
pomocą 
Transition 
Specificatio/Effec
t 
szukajStudentan
ie jest 
zdarzeniem na 
obiekcie typu 
Student!!! 
 
14.01.19 
Występują błędy 
składni np false i 
true są 
potraktowane 
jako zdarzenia  
na diagramie 
StudentDiagram 
Ocena 3.5 
 

18.01.19 
Brak 
testów 
JMockit 
Testy 
jednostko
we- brak 
testów 
opartych 
na regresji 
tzn dane z 
jednego 
testów ssą 
używane 
w drugim 
teście np 
po 
testowani
ugrupy i 
kursu oraz 
studenta 
mozna 
testować 
zapis 
studenta 
do grupy. 
Ocena??? 
 
28.01.19 
Brak 
poprawy. 

22.01.19  
Brak testów 
akceptacyjny
ch 
 
28.01.19 
Ocena 4.5 
 

28.01.19 
Brak testów 
Selenium 
Testy 
zaliczone po 
prezentacji 
ich dzialania 
podczas 
zajęć lab. 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8=4 
Ocena 9-11=? 
Ocena końcowa 
4.0 po  
przedstawieniu 
testów Selenium 

6 238366 



String) : void, a nie 
+getAuthor() : String 
 
Konieczna poprawa 
 
Program:  
Blad składni w klasie 
Facade oraz błędy 
Runtime Error. 
Konieczna poprawa 
 
19.11.18 
Pusty projekt UML lab1 
 
Program java: 
4.5 
 
20.11.18 
Projekt UML 
Na diagramach 
sekwnecji wszystkie 
wiadomości powinny 
mieć ustawioną 
właściwość Call, a 
obecnie większość ma 
właściowść 
Unspecified. Dopiero 
wtedy diagramy klas i 
sekwencji stanowią 
całość. 
Ocena 4.0. 
 
Ocena końcowa: 4.5 

szablonie opisu PU, 
poza narzędziem VP, 
czyli tak jak w Dodatek 
1 w instrukcji do lab3-
4). 
Pełen opis PU należało 
wykonać wzorując sie 
na informacjach 
podanych w Dodatek 2 
i Dodatek 3 w instrukcji 
do lab.3-4. 
 
13.11.18 
1)Formularze Details 
dla PU wywoływanych 
przez PU, powinny mieć 
wartość Level równą 
Subfunction 
2) Brakuje PU, który 
pozwala wyszukać 
studenta i powiązać 
jego dane z zapisem do 
grupy! 
Ocena 4.0 

od toru Aplikacja. 
Należy dodać trzeci tor 
Kurs i przejść do niego 
po wyszukaniu Kursu w 
torze Aplikacja i 
czwarty tor Grupa - po 
wyszukaniu grupy w 
torze Kurs. W torze 
Grupa należy dokonać 
zapisu, jeśli jest 
miejsce. Nadal nie jest 
jasne, co to znaczy 
sprawdzPrawoDoZapis
ow, poniewaz na 
diagramie przypadków 
użycia brakuje 
wyszukiwania 
studenta, natomiast go 
dodaje i zapisuje – 
oznacza to brak 
integralności danych. 
Na diagramie 
przypadków użycia 
powinno się wywołać 
wyszukiwanie studenta 
zarówno przy jego 
dodawaniu (aby 
wykluczyć powtórzenie 
danych ) jak przy zapise 
(aby odnaleźć 
referencję do danych 
studenta )!!! Ten brak 
został uwidoczniony na 
diagramie aktywności. 
Diagram aktywności 
modeluje scenariusz 
przypadku użycia 
Zapisanie na zajęcia, 
koncepcje zapisu są 
odmienne na obu 
diagramach i obie są 
niezrozumiałe. 
 
2.12.18 
Lab5 
Ocena 4.5 

klasa Student 
posiadałyby kolekcję 
obiektów typu Zapis do 
różnych grup i klasa 
GrupaZajeciowa 
kolekcję obiektów typu 
Zapis do różnych 
studentów. 
 
18.12.18 
Diagram klas 
Ocena 4.5 
 

Brak poprawnej 
metody equals w klasie 
Kurs: 
public boolean 
equals(Object obj) { 
 throw new 
UnsupportedOperation
Exception(); 
  } 
 
Ocena 4.0 

jest zgodna z 
diagramem 
aktywności, który 
logikę biznesową 
realizuje w wielu 
torach – w 
programie główna 
integracja odnywa 
się w klasie 
Aplikacja 
Ocena 2.0 (można 
ją poprawic) 
 
14.01.19 
Ocena 3.0 
zaimplementowano 
tylko jeden bardziej 
złożony PU – zapis 
do grupy 
Brak hermetyzacji 
kodu 
 
 

Brak 
zestawów
b testów  
Brak 
testów 
JMockit.  
Ocena 
testów 
Junit 
3.- 



Lab6 
PU Zapisanie na 
zajęcia: 
z wierchołka Join z 
obiektami 
wejściowymi: 
numerIndeksu i haslo 
należy wejść do 
aktywności 
Wyszukaj_studenta 
(należy taką dodać w 
torze Aplikacja), a 
potem do toru Student 
i jego aktywności 
weryfikujDane 
Po poprawie Ocena 4.5 
18.12.18 
Ocena 4.5 

3 235533 1.11.18 
Program Java 
-brak pakietu 
subbusinesstier.entities 
(jest pokazany na 
diagramie klas) 
Konieczna poprawa 
 
Projekt UML 
1)Diagram klas Błędnie 
zdefiniowane atrybuty 
reprzentujące relację 
1..* w klasach Facade 
(bookTitles) i BookTitle 
(books). Nalezy je 
zdefiniować wg 
Dodatek3 w instrukcji 
do lab1 
2)Diagramy sekwencji: 
-błędnie zdefiniowane 
operandy we 
fragmentach opt, alt i 
loop (są zdefiniowane 
w postaci pola 
tektowego, a powinny 
być zdefiowne w 
ramach fragmentów 
opt, alt lub loop). 

Spr 
23.10.18 
5.0 
Należy w wymaganiach 
podkreślić, że dane z 
opisu zasobów ludzkich 
powinny być używane 
w programie 

23.10.18 
Brak lab3 
28.10.18 
1) Diagram PU nie 
zawiera wypełnionych 
formularzy Details wg 
Dodatek 2 i Dodatek 3 
w instrukcji do lab3-4 
2) PU Obliczenie 
wartości 
rachunku:rachunek 
powinien byc 
powiązany z kontem, 
dlatego PU Obliczenie 
wartości rachunku 
powinno przez include 
być powiązane z PU 
Szukanie konta. W 
scenariuszu po 
wywołaniu PU Szukanie 
konta i znalezieniu go 
należy wywołać PU 
Szukanie rachunku 
tylko na wyszukanym 
koncie. 
3) PU Dodanie 
kategorii – kategoria 

19.11.18 
Lab5: 
DA 
Wstawianie_Nowej_Re
zerwacji_SW: brakuje 
sprawdzenia, czy 
wyszukany produkt nie 
zostal zarezerwowany  
 
Lab6 
DADadanie_Nowej_Re
zerwacji: czynnośvi 
związane ze sprzetem 
powinien wykonywać 
tor Produkt, który 
pownien zarządzać 
swoim sprzętem 
DA 
Dodanie_Nowego_Sprz
ętu: wyszukiwanie 
rezerwacji powinno 
odbywać między 
dodanymi torami 
Produkt i Sprzet (pętla), 
ponieważ Sprzęt zna 
swoje rezerwacje, a 
Produkt swój Sprzet i 
dopiero na końcu, gdy 

26.11.18 
1) Brak opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descripti
on ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
 
2)Brak prawidłowej 
definicji atrybutów w 
klasach reprezentująch 
powiązanie (asocjację 
lub kompozycję) 1..*  
(wg insttrukcji do lab1, 
Dodatek 3)Brak 
powiązania klasy Konto 
i Rachunek??? 
3)Brak kodu Java 
 
6.12.18 
11.12.18 
1)Diagram klas 
Niepoprawne atrybuty 
reprzentujące relację 
1..* po stronie 1. 
Powinny być wykonane 

11.12.18 
1)Diagram klas 
wymaga takiej samej 
poprawy jak w lab7 
 
2)Diagramy sekwencji 
Ocena 4.5  
 
3)Kod 
Na zasadzie 
refaktoryzacji powinien 
wstawiać Produkt i 
Sprzet podobnie jak 
obiekty typu BookTitle i 
Book. 
Podobnie w przypadku 
wstawiania obiektów 
typu Konto i Rachunek 
W celu zaliczenia lab8 
należy uzupełnic kod w 
podany sposób i 
poprawic diagram klas 
 
8.01.19 
Diagram klas- 4.0 
Kod- zawiera błędy 
dotyczące 
porównywania 

11.12.18 
18.12.18 
1)Diagram 
sekwencji 
model.Rachunek.d
odajRezerwacje(Pr
odukt, int) jest 
niepoprawny – nie 
mozna rozpoczynać 
rezerwacji od linii 
życia Rachunek, i z 
tej linii życia 
odwołać sie do linii 
życia Aplikacja!!! 
Należy 
odwzorować 
diagram aktywności 
Dadanie_Nowej_Re
zerwacji na 
diagramy 
sekwencji. 
2)Podobnie z 
diagramami 
sekwencji 
dotyczącymi 
dodawania sprzętu, 
gdzie dodatkowo 
pomocą służy lab1 

2.01.19 
Brak lab11 
4.01.19 
DSTRachunek 
używa zdarzenia 
na przejściach, 
które są jedynie 
akcjami np 
sprzety=produkt.
szukajDostepnyS
przet(daneRezer
wacji) 
lub dozorami np 
it.hasNext()==tru
e 
W celu zaliczenia 
należy ten 
diagram 
poprawić. 
 
28.01.19 
Niepoprawne 
stosowanie 
edytora 
doagramów 
stanów. W 
formularzu Open 
Specification 

16.01.19 
21.01.19 
Testy 
jednostko
we. 
Brakuje 
testów 
regresyjny
ch  tzn 
takich, w 
lktóeych 
wykorzyst
uje się 
dane 
przetesto
wane  we 
wcześniej 
wywołanej 
metodzie 
tetującej – 
takie testy 
sa 
potrzebne 
w 
przypadku 
testów 
rezerwacji 

21.01.19 
Testy 
dodawania 
Rachunku i 
Sprzętu 
zaczęły 
działać po 
poprawie 
metod 
equals!!! 
Należy 
dodać 
testowania 
rezerwacji. 
Pakiet z 
metodami 
testującymi 
powinien 
byc 
umieszczony 
w katalogu 
Source 
Packages. 
 
28.01.19 
Ocena 5.0 

28.01.19 
Testy 
zaliczone po 
prezentacji 
ich dzialania 
podczas 
zajęć lab. 

Ocena 
Ocena1=4.0 
Ocena 2-8=4 
Ocena 9-11=4.5? 
Ocena końcowa 
4.0 po  
przedstawieniu 
testów Selenium 
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Innym błędem jest brak 
definicji operandu we 
fragmencie: 
subbusinesstier.Facade.
addBookTitle(String) 
Konieczna poprawa 
 
6.12.18 
1)Kod – 4.0 
2)Projekt UML 
Ocena 4.0 
 
 

nie jest powazana ze 
sprrzętem. 
4) Brak powiązania 
sprzętu z produktem 
!!! Z PU Wstawianie 
nowej rezerwacji 
wynika, że produkt jest 
„tytułem” sprzętu, 
dlatego PU zwiazane ze 
sprzętem powinny 
zawsze wywołać PU 
Szukanie produktu, aby 
powiązać 
przetwarzanie sprzętu z 
odpowiadającym 
produktem. 
Konieczne uścislenie 
powiązania produktu 
ze sprzętem i obsługa 
formularza Details 
 
19.11.18 
1) Część scenariuszy 
jest nieprecyzyjna np 
PU Wstawianie nowej 
rezerwacji 
2) Nadal formularze 
Details nie są 
prawidłowo 
wypełnione (brak 
powiazania z 
wymaganiami itd) 
Ocena 3.0 
 
6.12.18 
Ocena 4.0 
 

został znaleziony Sprzęt 
wolny – jego rezerwację 
można dopisac w torze 
Rachunek. Rachunek 
powinien być 
znaleziony w torze 
Aplikacja powyszukanie 
najpierw konta. 
Ewentualnie dodany tor 
Konto powninien 
odnależć należacy do 
niego Rachunek. Taki 
proces jest 
przedstwaiony na 
diagramie przypadków 
użycia (tam jedynie 
pominięto szukanie 
konta w celu znalezienia 
rachunku...) 
 Nalezy poprawić, 
szczególnie lab6 
 
26.11.18 
Lab5-6 
Ocena 5.0 

tak jak na diagramie 
klas w lab1 np w klasie 
Facade. 
Konieczna poprawa 
2)Szkielet kodu 
Ocena 4.0 
 
W celu zaliczenia lab7 
należy poprawić 
diagram klas wg p.1 
 
8.01.19 
Ocena 4.0 
 

obiektów typu String – 
nie mogą byc 
porównywane za 
pomocą opertora ==. 
Oznacza to, że 
niepoprawne są 
metody equals w 
klasach: Konto, 
Produkt, Sprzet. 
Ocena po poprawie 
kodu metod equals 
 
28.01.19 
Ocena 4.0 
 
 
 

3)Kod jest 
niezgodny z 
zasadami 
programowania 
obiektowego 
 
Ocena 2.0 (można 
ja poprawic) 
 
8.01.19 
1)Diagramy 
sekwencji – błędy w 
korzystaniu z Create 
Message ko nieczna 
poprawa 
diagramów 
sekwencji 
związanych z 
rezerwacją 
2) Kod – kod 
programu narusza 
zasady hernetyzacji 
danych. Ocena po 
poprawie metid 
equals. 
 
Ocena po poprawie 
diagramów 
sekwencji i kodu 
 
28.01.19 
Brak hermetyzacji 
kodu przy 
tworzeniu 
rezerwacji – 
rachunej nie 
powinien 
przetwarzać 
obiektów typu 
Sprzet, tylko ich 
„właściciel” 
Produkt. 
Dotyczy to UML i 
kodu. 
Ocena 4.0 

Pole Guard służy 
do tworzenia 
dozorów, a 
Effect do zapisu 
akcji na przejściu 
Nadal błędy w 
modelowaniu 
zdarzeń- 
zdarezniem jest 
netoida 
wywołana od 
danego pobiektu 
przez inny 
obiekt.Oznacza 
to, że szukajSrzet 
nie jest 
zdarzeniem 
obiektu Produkt 
Ocena 3- 

Testy 
Jmockit 
Ocena 3- 
 
28.01.19 
Ocena 3.5 
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6.11.18 
Brak lab1 
 
18.11.18 
Projekt UML: 
Diagram sekwencji  
subbusinesstier.Factory
.createBookTitles(String
) jeden z operandów 
jest nadal polem 
tekstowym 
Ocena (termin) 
3.5 
 
Program Java: 4.0 
(termin) 
 
Ocena końcowa: 4.0 

Spr 
Opis „świata 
rzeczywistego” nie 
może opisywać 
programu!!! Należy to 
poprawić. Od tego są 
wymagania 
funkcjonalne i 
niefunkcjonalne. 
Diagram wymagań jest 
poprawny. Po poprawie 
ocena 5.0 
 
18.11.18 
Ocena 5.0 

Relacja extend oznacza 
opcjonalność 
wykonania PU np PU 
modyfikacja 
wykonania. Konieczna 
jest zmiana tej relacji 
na use wraz z 
odwróceniem strzałki w 
większosci tak 
powiazanych PU!!! 
Należy wykonać opis 
każdego PU w Open 
Use Case Details... 
 
28.10.18, 31.10.18 
1) PU zarzadzanie 
spektaklami jest 
opcjonalnie powiazany 
za pomocą extend z: PU 
przegladanie spektakli, 
PU dodanie spektaklu, 
PU usuniecie spektaklu, 
PU modyfikacja 
spektaklu. Ze 
scenariusza wynika, że 
zawsze jest wywolane 
PU przegladanie 
spektakli. Również ze 
scenariusza (i 
pozostałych 
scenariuszy) wynika, 
opisuje on obsługę 
GUI, a nie działanie 
tranzakcji!!! 
Konieczna poprawa 
tych powiazań extend, 
które oznaczają 
opcjonalne funkcje, a w 
scenariuszach są 
zawsze wywołane. 
Lepszym rozwiazaniem 
dla PU związanych z 
wyszukiwaniem jest 
powiazanie include, a 
dla pozostałych extend 
zamiana na use – wtedy 

18.11.18 
Zgodnie z instrukcją do 
lab5_6 należało w 
ramach lab5 wykonać 
dwa procesy 
zachodzące w „świecie 
rzeczywistym” oraz w 
lab6 odpowiadające im 
dwa procesy  
realizowane przez 
program czyli 
modelujące scenariusze  
wybranych przypadków 
użycia! 
 
Oznacza to, że najlepiej 
zmienić lab6 wykonując 
nowe diagramy 
aktywności poprawnie.  
Obecnie w diagramach 
aktywności do lab6 
brakuje torów. Np w 
DA  
modyfikacja_wykonani
a_PU brakuje toru 
Spektakl, Wtedy po 
przejściu do toru 
Spektakl można 
wyszukać wykonanie, a 
w kolejno dodanym 
torze Wykonanie 
wyszukiwać bilety 
należące do tego toru 
Wykonanie itp... 
Konieczna poprawa 
Lab6 i ewentualnie 
lab5. 
 
2.12.18 
Lab5 i 6 
Ocena 4.5 
 
 

2.12.18 
1)Brak opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descriptio
n ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
2) Klasa Aplikacja 
powinna zawierać 
nagłówki metod 
reprezentujących 
główne przypadki 
użycia z diagramu 
przypadków użycia 
powiązane z aktorami. 
Parametry tych metod 
nie mogą używać typów 
danych pochodzących 
zobiektowego modelu 
danych. 
 
8.12.18 
Uwagi dla lab8, 9. 10 
1)Nadal nagłówki 
głównych metod klasy 
Aplikacja zwracają 
obiekty z modelu 
obiektowego. 
 
2)Brak spójnych 
diagramów sekwencji 
do dodawania spektakli 
i wykonań – a można 
wykorzystać diagramy i 
kod z lab1 dokonując 
refaktoryzacji. Obecnie 
naruszona jest zasada 
hermetyzacji – cały 
proces odbywa się w 
metodzie klasy 
Aplikacja. Powinno być: 
Spektakle dodaje 
Aplikacja, Wykonanie 
dodają Aplikacja, która 

2.12.18 
1)DS 
dodawanie_wykonania 
– ten proces powinien 
być zrealizowany 
zapomocą dwóch 
diagramów sekwencji: 
1-y wyszukuje obiekt 
typu Spektakl (główną 
linią życia jest 
Aplikacja), a 2-i dodaje 
nowe wykonanie  po 
sprawdzeniu, czy jest to 
wykonanie o 
niepowtarzających się 
danych, gdzie główną li 
ią życia jest Spektakl. 
Przypomina to 
dopdawanie oboektów 
typu Book 
 
2)DSdodawanie_biletu: 
powinien składać się z 
trzech diagramów 
sekwencji:  
1-y wyszukuje obiekt 
typu Spektakl (główną 
linią życia jest 
Aplikacja), 
2-i wyszukuje  
wykonanie, gdzie 
główną linią życia jest 
Spektakl, a 3-i dodaje 
nowy bilet po 
sprawdzeniu, czy jest to 
bilet o 
niepowtarzających się 
danych, gdzie główną 
linią życia jest 
Wykonanie. 
Diagramy nie realizuj ą 
rozłożenia logiki 
biznesowej na 
powiązane klasy z 
modelu obiektowego 
danych. 

2.01.19 
Brak lab9- 10 
7.01.19 
Brak hermetyzacji – 
np dodawanie 
biletu: 
1)Wyszukiwanie 
powinno odbywać 
się za pomocą 
metody  pojemnika 
indexOf z 
wykorzystaniem 
metod equals 
danych obiektów. 
2) klasa Aplikacja 
powinna wyszukać 
spektakl i wywołać 
od niego metodę 
służącą do 
dodawania biletu. 
W metodzie 
spektaklu jest 
wyszukane 
wykonanie i od 
wyszukanego 
wykonania 
wywołuje się 
metodę do 
dodawanie biletu. 
Obecnie  w sposób 
niedopuszczalny 
wykonuje wszystko 
klasa Aplikacja. 
Podobne zmiany 
należy wykonać na 
diagramach 
sekwencji. 
Obecna ocena 2.0 
 
26.01.19 
Operacje 
modyfikacji danych 
mogą naruszać 
integralność 
danych. 

2.01.19 
Brak lab11 
7.01.19 
1)diagram 
stanów wykonań 
- zawiera 
zdarzenia, które 
nie są 
zdarzeniami 
obiektu typu 
Wykonanie 
2) diagram 
stanow biletow 
- zawiera 
zdarzenia, które 
nie są 
zdarzeniami 
obiektu typu 
Bilet 
Ocena 2.0 
 
26.01.19 
Ocena 4.5 

21.01.19 
Testy 
jednostko
we nie 
zawierają 
regresji 
tzn 
brakuje 
testów, 
które 
testują 
dodawani
e biletu, 
gdy 
wcześniej 
wykonano 
test 
dodawani
a 
wykonania
, a test 
dodawani
a 
wykonania 
wykorzyst
uje dane 
uzyskane  
w wyniku 
testowani
a 
dodawani
a 
spektakli. 
Należy 
uzupełnić 
te testy  
 
Testy 
JMockit 
3.0 
Testy 
jednostko
we 3.0 

 

21.0.19 
Testy 
akceptacyjn
e nie 
zawierają 
regresji 
opierajacej 
się łączenie 
testów za 
pomocą 
include. 
Oznacza to 
że można 
uruchomić 
test 
dodawanie 
spektaklu, 
nastepnie 
test 
dodawania 
wykonania i 
na końcu 
test 
dodawania 
biletu. 
Należy 
poprawić te 
testy. 
 
26.01.19 
Ocena 4.0 

26.01.19 
Testy 
zaliczone po 
prezentacji 
ich dzialania 
podczas 
zajęć lab. 

Ocena 
Ocena1=4.0 
Ocena 2-8=4 
Ocena 9-11=3.5? 
Ocena końcowa 
4.0 po  
przedstawieniu 
testów Selenium 
na ostatnich 
zajęciach. 

16 235001 



konieczne jest 
odwrócenie strzałki 
powiązania. 
Ogólna uwaga: 
poprawić powiazania i 
usunąć odwołania do 
obsługi GUI. Wszystkie 
scenariusze mają 
opisywać tranzakcje 
realizowane przez 
warstwę biznesową 
programu. 
 
18.11.18 
1)Niezgodniie z 
instrukcją do lab3_4 
wypełniono formularze 
Details 
2)Scenariusze są 
nieprecyzyjnie 
zdefiniowane 
Ocena 3.0 
 

potrafi wyszukać 
Spektakl, który 
ostatecznie dodaje 
wykonanie (analogia do 
lab1 i dodawanie 
obiektów typu Book) 
Bilet powinien być 
dodawany analogicznie 
przez Wykonanie, czyli 
klasa Aplikacja 
wyszukuje Spektakl i 
wywołje jego metodę 
dodającą bilet. Spektakl 
wyszukuje Wykonanie i 
przekazuje do jego 
metody dane do 
wstawienia biletu. 
Obecna ocena 3.0 za 
dodawanie spektakli.  
Po refaktoryzacji kodu i 
uporządkowaniu 
diagramów sekwencji 
ocena może ulec 
poprawie. 
26.01.19 
Ocena 3.5 

 

 
2)Brak programu, który 
używa wykonany kod. 
Kod, podobnie jak 
diagramy sekwencji, 
całą logikę biznesową 
umieściła w metodach 
klasy Aplikacja. 
 Konieczna poprawa 
lab8. 
 
8.12.18 
Te same uwagi z rubryki 
do lab8 
Ocena 3.0  
26.01.19 
Ocena 3.5 
 

Np zmiana nazwy 
spektaklu nie może 
powtórzyć się przy 
wstawianiu 
spektaklu, natomiat 
nie sprawdza się, 
czy nowa nazwa nie 
pokrywa się z 
istniejącą przy 
modyfikacji  
Ocena 3.5 
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Projekt UML 
1)Diagram klas: Błędnie 
zdefiniowane atrybuty 
reprzentujące relację 
1..* w klasach Facade 
(bookTitles) i BookTitle 
(books). Nalezy je 
zdefiniować wg 
Dodatek3 w instrukcji 
do lab1 
2)Diagramy sekwencji-
brakuje trzech 
diagramów 
Konieczna poprawa i 
wykonanie 
brakujących trzech 
diagramów 

Opóż 
Brak tekstowej wersji 
wymagań 
funkcjonlnych I 
niefunkcjonalnych. 
Diagram wymagań jest 
bardzo ogolny – 
brakuje informacji o 
przetwarzanych 
danych.  
Brakuje wymagań 
niefunkcjonalnych – 
należy to poprawić 
23.10.18 
Wymaganie: Zlecenie 
musi zawierać 
następujace dane: imię 
i nazwisko, numer 

PU Tworzenie nowego 
zlecenia  
I PU Odrzucenie 
kosztorysu zlecenia 
powino być powiązane  
przez include z PU 
Wyszukiwanie zlecenia. 
Brak PU 
odpowiedzialnego za 
przypisanie do zlecenia 
pracownika. 
Należy uzupełnić 
informacje w zakładce 
Details każdego PU. 
 
28.10.18 
1) PU Tworzenie 
nowego zlecenia: jest 

20.11.18 
Brak lab5 i lab6 

- - - - - - - - 
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Program Java 
Ocena 5.0 

telefonu, adres e-mail, 
miasto, ulica, nr 
domu/mieszkania, 
odpowiadające 
klientowi daty i godziny 
realizacji – należy część 
tekstu z nazwy 
przenieść do atrybutu 
Text. 
Ocena 4.5 

powiązany przez 
include z PU 
Wstawianie nowego 
sprzętu i PU 
Wyszukiwanie zlecenia, 
natomiast w 
scenariuszu jest jedynie 
odwołanie do PU 
Wstawianie nowego 
sprzętu 
2) Podobne jak w p.1 
niedokładne 
scenariusze to PU 
Zmiana statusu zlecenia 
(nie wywołuje 
powiazanego PU 
Anulowanie zlecenia) 
3) Z kolei w PU 
Wykonanie kosztorysu 
zlecenia wywołuje się 
trzy PU, a jest on 
powiazany z dwoma 
PU. 
4) Ogólna uwaga – 
scenariusze są bardzo 
nieprecyzyjne np 
pomijąją opis stanu, 
gdy cząstkowe 
scenariusze zwrócą 
wynik negatywny np 
wyszukiwania. 
4) Formukarze Details 
są wypełnione 
niezgodnie z 
informacjami podanymi 
w Dodatek2 i Dodatek 3 
w instrukcji dl Lab3-4!!! 
Konieczna poprawa. 
 
13.11.18 
1) Część PU:  
Anulowanie zlecenia,  
Powiadomienie,  
Wyszukiwanie zlecenia 
nie ma scenariuszy 
Ocena 4.0 



 

7 235015 2.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas: Błędnie 
zdefiniowane atrybuty 
reprzentujące relację 
1..* w klasach Facade 
(bookTitles) i BookTitle 
(books). Nalezy je 
zdefiniować wg 
Dodatek3 w instrukcji 
do lab1 
2)Diagramy sekwencji 
a) 
subbusinesstier.Facade
.addBookTitle(String) – 
brak prawidlowego 
operanda we 
fragmencie opt 
b)brak ustawionej 
wlasciwosci Reply w 
wiadomosciach typu 
Lost Message 
 
Konieczna poprawa 
 
Program Java 
Ocena 5.0 
 
18.11.18 
Projekt UML 
1) Diagramy sekwencji: 
subbusinesstier.Factory
.createBookTitle(String) 
jest niepoprawny, 
poniewaz zawiera dwa 
fragmenty alt, kazdy z 
dwoma operandami – 
to nie jest instrukcja 
switch. Powinie być 
jeden fragment alt z 
dwoma operandami, i 
kazdy jego operand 
powinien zawierać 

Diagram wymagań 
funkcjonalnych nie 
zawiera wymagań 
podanych w tekstowej 
wersji – należy to 
poprawić  
28.10.18 
Ocena 4.0 
 

23.10.18. 
Brak lab3. 
 
28.10.18 
1) PU Wykonywanie 
przelewu: powinien byc 
powiązany przez 
include z PU Szukanie 
konta. W scenriuszu 
powinno się 
dwukrotnie wywołać to 
PU w celu wyszukanie 
konta źródłowego i 
konta docelowego, 
oprócz PU Sprawdzanie 
stanu konta. 
2)Pu Zlecenie stałe – w 
scenariuszu należy 
zdefiniować dalszy ciąg 
scenariusza PU 
Wykonywanie 
przelewu, ponieważ 
jest z nim powiązany 
generalizacją. Slowo 
wywołanie należy 
zastąpić np po 
wykonaniu scenariusza 
PU Wykonywanie 
przelewu.. 
3) Należy opis z 
formularza info 
ograniczyc do 
scenariusza, a 
pozostałe elementy 
umieścić w formularza 
Details: WS w polu 
Preconditions i WK w 
polu Postconditions 
Ocena po poprawie. 
 
18.11.18 
Ocena 4.5 

18.11.18 
Lab5 
W diagramach tor 
System powinien 
reprezentowac 
pracowników, 
tworzone dokumenty 
bankowe itd. Obecnie 
jego nazwa jest zbyt 
ogólna i sugeruje, że 
może to byc jakis 
program. 
Lab6: 
DA PUPrzelew i 
PUBlokowanieKonta są 
błędne, ponieważ nie 
modelują tranzakcji. 
Wystepują 
niedopuszczalne 
interakcje z torem 
Warstwa prezentacji 
(czyli potwierdzanie 
przelewu, 
zatwierdzBlokade) 
Konieczna poprawa 
lab6 
 
2.12.18 
Na diagramie 
przypadków użycia są 
dwa sposoby 
blokowania konta: 
Blokowanie kont 
bankowych i  
Blokowanie dostępu do 
własnego konta . 
Nie zostało to 
uwzględnione w 
modelowanych 
proceach:  Blokowanie 
konta i  
PUBlokowanieKonta.  
Ocena 3.5 
 

2.12.18 
1) Definicja atrybutów 
reprezentujących 
relację 1..* jest 
niestandardowa??? 
Klient<List>. 
Konsekwencje przy 
inżynierii wprost będą 
prowadzić do błędów. 
2)Klasa Konro nie jest 
powiązana z klasa 
Klient??? 
3)Brak opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descriptio
n (podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
 
16.12.18 
Bez zmian 
Ocena ??? 
 
28.01.19 
Ocena 4.0 
 
 
 
 

2.12.18 
1)DS blokowanieKonta: 
na diagramie klas jest 
powiązanie między 
klasą Facade i klasą 
BazaKont. To obiekt tej 
klasy powinien 
realizować cały proces 
blokowania kona, 
ponieważ to ta klasa 
jest w relacji 1..* z klasą 
Konto 
2)Brak zastosowania 
eleme ntów typu 
Found Message. To 
pomaga powiązać 
metody z diagramów 
sekwencji z 
metodamiklas na 
diagramie klas 
 
3)Kod. 
Skoro wykorzystuje się 
klasy typu ArrayList, to 
dlaczego nie korzysta 
się z jej metod do 
wyszukiwania  
4)Brak działającego 
programu 
 
16.12.18 
Takie same uwagi jak 
dla lab9-10. 
Ocena ??? 
 
28.01.19 
Ocena 4.0 
 
 
 

 16.12.18 
Konieczna poprawa 
diagramów 
sekwencji, 
diagramu klas 
Kod obecnie nie ma 
nic wspolnego z 
diagramamisekwen
cji 
Należy utworzyć 
program bez 
wprowadzania 
danych z 
klawiatury. 
Należy wzorować 
się na przykładach z 
instrukcji do lab1 
oraz lab7-10. 
Ocena ??? 
 
28.01.19 
Ocena 4.0 
 

23.12.18 
1)Konto 
Składnia 
diagramu jest 
niepoprawna 
-na przejściach 
dozory wstawia 
się: Open 
Specification/Gu
ard 
-na przejściach 
akcje wstawia 
się:  Open 
Specification/Eff
ect 
- 
bazaKont.wyszuk
ajKonto(String 
nrKonta) nie 
może być 
zdarzeniem dla 
obiektu typu 
Konto. Mogą być 
nimi tylko 
metody 
wywołane od 
obiektu Konto 
przez inne 
obiekty 
28.01.19 
Poprawa 
semantyki 
elementóe 
diagramu, jednak 
niepoprawne 
korzystanie z 
edytora 
diagramów 
Ocena 4.0 
 

28.01.19 
Brak 
testów 
regresywn
ych. Testy 
JMockit be 
wykorzyst
ania 
nagrywani
e i 
weryfikacji
. 
Ocena 3.0 

28.01.19 
Ocena 5.0 

28.01.19 
Brak testów 
funkcjonalny
h 
Testy będą 
zaliczone po 
prezentacji 
ich dzialania 
podczas 
zajęć lab. 

Ocena 
Ocena1=4.0 
Ocena 2-8=4 
Ocena 9-11=4? 
Ocena końcowa 
4.0 po 
wykonaniu 
testów Selenium 
i przedstawieniu 
ich na ostatnich 
zajęciach. 
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definicję warunku przy 
case instrukcji switch. 
2) Pozostałe diagramy 
sekwencji są błędne, 
ponieważ każdy 
fragment alt ma dwa 
operandy. Oznacza to, 
że operacje są 
wykonane w w bloku 
else instrukcji!! Poza 
tym instrukcja if jest 
modelowanan przez 
fragment opt. 
Ocena 2.0 
15.01.19 
Ocena 3.0 (termin) 
Ocena końcowa 4.0 

28.01.19 
Lab5-6 
Ocena 4.0 
 

8 235014 3.11.18 
 
Brak projektu 
NetBeans 
12.11.18 
Ocena 5.0 
 
Projekt UML 
1) Diagram klas: 
brakuje poprawnej 
definicji atrybutu 
reprezentującego 
relację 1...* e klasie 
Facade (bookTitles) 
Należy zdefiniować wg 
Dodatek3 w instrukcji 
do lab1 
2)Dostarczono 7 
diagramów 
 
Konieczne 
uzupełnienie. Ocena 
po dostarczeniu 
kompletu diagramów 
sekwencji. 
 
19.11.18 
Projekt UML 

Spr 
23.10.18 
Diagram wymagań 
bardzo ogólny-brak 
rezerwacji 
Ocena 3.5 
 
29.11.18 
Brakuje informacji czy 
przed wypożyczeniem 
konieczna jes 
rezerwacja 
Ocena 4.0. 

Brakuje powiązań 
pomiędzy: PU 
Rezerwacja, PU 
Wypozyczenie, a PU 
Szukanie uzytkownika 
... 
Należy wprowadzić 
Aktora, który ma część 
wspólną używanych PU 
z aktorami: Pracownik i 
Klient – należy ich 
powiązać przez 
Generalization. 
Należy dokończyc opisy 
w Info i Details. 
29.10.18 
1) PU Rezerwacja: 
pozbawiony 
dokładności scenariusz 
np dlaczego najpierw 
wyszukuje się 
rezerwacje a potem 
film. Nalezy wyszukać 
najpierw film. Jeśli 
istenieje, nalezy 
sprawdzić, czy nie jest 
zarezerwowanych w 
podanym terminie za 
pomocą PU Szukaj 

19.11.18 
Lab5 
Dokonywanie 
rezerwacji/ swiat 
rzeczywisty: błąd typu 
sprzeczność po wyjściu 
z Join i przejście do toru 
[Niedostepny] 
 
Lab6 
DA Dokonywanie 
rezerwacji:modelowan
y proces nie 
reprezentuje tranzakcji, 
ponieważ komunikuje 
się z torem GUI. Tor 
Baza_danych powinin 
być zmieniony na tory 
wynikajace ze 
scenariusza PU: na tor 
Film, który przeszukje 
swoje rezerwacje. Tor 
Aplikacja szuka 
uzytkowanika i szuka 
filmu. Nie ma do 
dyspozycji silnika 
bazodanowego. 
Projekt służy do 
modelowania całej 

26.11.18 
3.12.18 
1)Należy poprawić 
atrybut wiążący klasę 
Egzemplarz z klasą 
Rezerwacja w relacji 
1...0.* 
2)Brak opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descriptio
n ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
2) Klasa Aplikacja 
powinna zawierać 
nagłówki metod 
reprezentujących 
główne przypadki 
użycia z diagramu 
przypadków użycia 
powiązane z aktorami. 
Parametry tych metod 
nie mogą używać typów 
danych pochodzących z 
obiektowego modelu 
danych. 
 

3.12.18 
Brak diagramów 
sekwencji 
11.12.18 
Projekt UML: 
1)Diagramy sekwencji 
addFilmTitle – 
niewłaściwa kolejność 
wywołania metod np 
findFilmTitle(filmtitle : 
FilmTitle = newfilmtitle) 
: FilmTitle, a potem 
createFilmTitle(data : 
String[] = data) : 
FilmTitle, a powinno 
byc najpierw 
utworzenie obiektu, a 
potem wyszukiwanie w 
celu porównanie 
nowego obiektu z 
istniejącymi w celu 
sprawdzenia 
integralności danych. 
Konieczna poprawa 
diagramów sekwencji 
dodających  
Filmy i egzemplarze 
filmów 
 

11.12.18 
18.12.18 
1) Konieczna  
poprawa 
diagramów 
sekwencji 
zwiazanych z 
rezerwacją. 
Diagramy sekwencji 
powinny 
odpowiadać 
procesom 
zachodzącym w 
poszczególnych 
torach diagramów 
aktywności. 
2)Nalezy poprawić 
atrybuty 
reprezentujące 
zbiory danych w 
klasach Egzemplarz 
i Uzytkownik np 
obiektów typu 
Rezerwacja 
3) Brak kodu 
Ocena???? 
 
28.01.19 

2.01.19 
Brak lab 11 
 
28.01.19 
Diagramy stanów 
na diagramie  
FilmTitle są 
błędnie 
zdefiniowane. 
Powinno być 
podczas 
definiowanioa 
nza pomocą 
fornularza Open 
Specification: 
name-zdarzenie, 
czyli metoda 
wywołana od 
modelowanego 
obiektu przez 
inny obiekt, 
akcje (dodawane 
do diagramu jako 
Effect) i dozory 
(dodawane do 
diagramu jako 
Guard) pochodzą 
z definicji 
metody 

28.01.19 
Testy 
jednostko
we 
-Zestaw 
testów  w 
adnoracji  
@Suite.Sui
teClasses({
TestEntity.
class, 
TestContr
ol.class}) 
Zawiera 
kategotrie 
testów, a 
powinie 
zawierać  
klasy 
testujące 
np  
FactoryTes
t.class 
-Brak 
testów z 
użyciem 
JMockit 
W celu 
zaliczeania 

28.01.19 
Brak testów 
akceptacyjny
ch 

28.01.19 
Testy 
zaliczone po 
prezentacji 
ich dzialania 
podczas 
zajęć lab. 
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1)Diagram klas: 
niepoprawnie 
zdefiniowany atrybut 
books w klasie 
BookTitle. 
Ocena 4.0 
 
Ocena końcowa 4.5 
 
 

rezerwacje, Takich 
informacji brakuje w 
scenariuszach. 
2)PU Wypozyczenie, 
PU Zwrot, - te 
scenariusze są na ocenę 
2.0 
3)Formularze Details są 
wypełnione niezgodnie 
z instrukcją do lab3-4 
(Dodatek 2 i Dodatek 3) 
Należy poprawić 
diagram. 
 
19.11.18 
PUlogowanie powinno 
być wywołane w 
scenariuszu innych PU, 
tylko powinno być 
podan e w 
Preconditions dane PU 
(formularz Details). 
Ocena 4.0 
 

logiki biznesowej i 
implementacji 
programu, który sam 
realizuje całą logikę 
biznesową. 
Taka sama uwaga do 
DA Rejestracja 
nowego uzytkownika. 
Konieczna poprawa 
 
26.11.18 
3.12.18 
Lab6 
1)DA Zwrot 
W torze Aplikacja (czyli 
klasa Facade na 
diagramie klas) nie 
zarządza zbiorem 
egzemplarzy filmu, 
tylko zbiorem filmów. 
Oznacza to, że w torze 
Aplikacja należy 
wyszukać Film, a torze 
Film należy pobrać 
egzemparz o znanym 
numerze. W torze 
Egzemplarz nalezy 
wyszukac rezerwację 
wg daty i jednak w 
torze Klient po 
pobraniu jego 
referencji  z rezerwacji 
(oznacza, że nie trzeba 
go szukać) usunąć 
rezrwację. 
Jesli uwzględnię DA 
Dokonywanie 
rezerwacji i DA 
Rejestracja nowego 
uzytkownika to ocena 
jest 4.5 
28.01.19 
Lab5 
Ocena 3,5 
Ocena końcowa 4.0 

11.12.18 
Ocena 3.0 
 

2)Kod  
Ocena 4.0 
28.01. 19 
Brak poprawy 
diagramów sekwencji 
 
Ocena końcowa??? 
 

Brak poprawy 
diagramów 
sekwencji 
Np rezerwacja 
powinna być 
przedstawiona za 
pomocą 
następujących 
diagramów 
sekwencji:  
-metody  
addRezerwacja 
klasy Facade 
-metody  
addRezerwacja 
klasy filmTitle  
-metody wolny 
klasy Egzemplarz 
 
 Kod: 
Ocena 4.0 
Ocena końcowa??? 
 
 

zdarzeniowej. 
Instrukcja do 
lab11 pokazuje, 
jak wykorzystano 
definicję metod 
zdarzeniowych 
do definicji akcji i 
dozorów na 
diagramie 
stanów. 
Ocena 
końcowa??? 
 
 

nalezwyko
nać testy 
JMockit 
Ocena 
końcowa?
?? 
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Brak lab1 

 
8.11.18 
Projekt UML 
1)Diagram klas 
brakuje poprawnej 
definicji atrybutu 
reprezentującego 
relację 1...* e klasie 
Facade (bookTitles) 
Należy zdefiniować wg 
Dodatek3 w instrukcji 
do lab1 
 
2)Diagramy sekwencji 
a)Nieprawidłowo 
wstawione fragmenty 
typu opt i loop 
b)błędnie wstawione 
operandy do 
fragmentów typu opt, 
alt i loop 
 
Konieczna poprawa 
zgodnie z instrukcją do 
lab1 i poprawną 
interpretacją 
elementów diagramu 
sekwencji. 
 
Program Java 
Ocena 5.0 
 
18.11.18 
Projekt UML 
Ocena 4.0 (termin) 
 
 
 

Opoź 
W tekstowych 
wymaganiach 
funkcjonalnaych i 
niefunkcjonalnych 
brakuje informacji do 
identyfikacji aktorów. 
Diagram wymagań 
funkcjonalnych jest 
niedokładny np 
kompozycja  wym. 
Zarządzanie bazą 
klientów i Zarządzanie 
zasobami hotelu. 
Należy to poprawić 
 
23.10.18 
Ocena 5.0 

Brak powiązan między 
PU z pakietu 
Rezerwacje i pakietu 
Sprawdzanie dla PU: 
Modyfikacja_danych, 
Rezerwacja_Pokoju itd 
Pakiet Sprawdzanie 
powinie zawierać PU 
identyfikujące dane 
elementarne typu: co 
jest rezerwowane i kto 
rezerwuje! 
Obecne opisy w 
formalazrach Open Use 
case Details... sa 
niekompletne. 
 
24.10.11 
1) We wszystkich 
scenariuszach 
głównych należy w 
poszczególnych 
punktach odwołać się 
do PU pomocniczego. 
określająccel 
wywołania i definiując 
reakcję na wynik, np 
PU 
Usunięcie_Rezerwacji 
Przebieg: 
1. Podanie danych 
klienta oraz rezerwacji  
2. Sprawdzenie, czy 
dany  klient istnieje za 
pomocą PU Szukaj 
klienta. Jeśli brak 
klienta, koniec PU. 
3. Sprawdzenie czy 
dana rezerwacja 
istnieje w zbiorze 
znalezionego klienta za 
pomocą PU Szukaj 
Rezerwacji. Jesli 
brakuje jej, PU kończy 
się. 

Do wyjaśnienia w dniu 
21.11.18 
 
26.11.18 
Lab5: 5.0 
Lab6: 
1)DA 
Utworzenie_Rezerwacj
i_B: na diagramie nie 
pokazano podziału 
logiki biznesowej na 
poszcaególne obiekty z 
modelu obiektowego 
danych- cała logika nie 
może być realikzowana 
przez tor Aplikacja, a 
potem Rezerwacja. Ta 
logika powinna być 
podzielona między tory: 
Aplikacja, Pokoj i Klient 
i ewentualnie też 
Rezerwacja. Tor 
Aolikacja potarfi 
wyszukać pokój i 
klienta. Tor Pokoj 
zarządza swoimi 
rezerwacjami w 
zakresie oceny czy jest 
wolny, a tor Klientta 
wykoanuje rezerwację 
przekazując ją do toru 
Pokój. 
2) DA 
Potwierdzenie_Przyjaz
du_B – jeszcze bardziaj 
ogólnikowi jest ten 
scenariusz. Należy w 
torze Aplikacja 
wyszukać klienta. W 
torze Klient wyszukać 
jego rezerwację, a w 
torze Rezerwacja 
dokonać zmiany 
statusu tej rezerwacji 
na zameldowanie. 
Lab6 do poprawy 

26.11.18 
1)Diagram klas - brak 
opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descriptio
n ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
2) Klasa Facade (na 
diagramach 
aktywności tor 
Aplikacja??) powinna 
zawierać nagłówki 
metod 
reprezentujących 
główne przypadki 
użycia z diagramu 
przypadków użycia 
powiązane z aktorami. 
Parametry tych metod 
nie mogą używać typów 
danych pochodzących 
zobiektowego modelu 
danych. 
 
11.12.18 
18.12.18 
Brakuje nadal opisu 
przebiegu identyfikacji 
klas. 
Ocena 3.0 (mozna 
poprawić) 
 
 
 

4.12.18  
Brak lab8 
 
11.12.18 
18.12.18 
1)Projekt UML 
Ocena 5.0 
2)Kod - brak projektu z 
metoda main 
Lab8 zostanie zaliczone 
po wykonaniu 
programu impleme 
ntującego projekt UML-
który działa (wstawia 
pokoje, klientów) 
8.01.19 
Ocena 4.0 
 

18.12.18 
1) Projekt UML 
Ocena 5.0 
2)Kod – brak 
projektu z metodą 
main 
Lab9-10 zostaną 
zaliczone po 
wykonaniu 
programu impleme 
ntującego projekt 
UML-który działa 
(rezerwuje, 
melduje) 
8.01.19 
Ocena 4.0 

2.01.18 
Brak lab11 
8.01.19 
DST Room 
Zdarzenie 
rezerwuj na 
obiekcie pokoj 
zachodzi po 
wywołaniu 
zdarzenia 
szukajRezerwacj
e  i pozytywnym 
wyniku 
wyszukania.  
Brakuje 
zdarzenie equals 
na pokoju. 
Należy diagram 
poprawić. 
DST Customer 
poprawny 
Be z poprawy 
DSTRoom 
Ocena 4.0 
 

23.01.19 
Testy 
jednostko
we 
Brak 
wykorzyst
ania 
adnotacji 
Parameter
, brak 
testów 
regresyjny
ch, 
W 
zestawach 
testów 
@Suite.Sui
teClasses(\
należy 
podać listę 
klas 
testującyc
h, a nie ich 
kategorie! 
Użycie 
kategotii 
służy do 
kształtowa
nia listy 
kategorii 
testów z 
podanych 
w pełnej 
liście klas 
testującyc
h 
@Suite.Sui
teClasses( 
Ocena 3.5 
Brak 
testów 
Jmockit 

28.01.19 
Brak testów 
akceptacyjny
ch 

28.01.19 
Brak testów 
Selenium. 
 
Na ostatnich 
zajęciach 
należy 
pokazać 
działające 
testy 
Selenium 
 

Ocena 
Ocena1=4.5 
Ocena 2-8=4(bez 
poprawy 
diagramów 
stanów) 
Ocena 9-11=??? 
Ocena końcowa 
??? 
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4. Usunięcie rezerwacji 
ze zbioru znalezionego 
klienta i ze zbioru 
pokoju umieszczonego 
na znalezionej 
rezerwacji. 
2) Wszystkie PU mają 
formularze Details 
wypełniony niezgodnie 
z instrukcją do lab3-4 
(Dodatek2 i Dodatek3) 
Konieczna poprawa.  
Do wyjaśnienia w dniu 
21.11.18 
 
26.11.18 
Ocena 5.0 

 
11.12.18 
18.12.18 
Ocena 4.0 

11 238898 6.11.18 
Projekt Java – brak 
pakietów wg diagramu 
klas 
Ocena 3.5 
12.11.18 
Ocena 4.0 (termin) 
 
Projekt UML 
1) brakuje poprawnej 
definicji atrybutu 
reprezentującego 
relację 1...* e klasie 
Facade (bookTitles) 
Należy zdefiniować wg 
Dodatek3 w instrukcji 
do lab1 
 
12.11.18 
Projekt UML 
1) diagram klas – nadal 
niepoprawny 
Należy wykonać 
czynności wg Dodatek3 
w instrukcji do lab1. 
Można to zrobić bez 
pakietów, a na końcu je 
dodać zaczynając od 
pakietu entities i potem 

5.0 Brakuje aktorów do PU: 
Wypłata z bankomatu i 
Realizacja przelewu. 
PU 
Weryfikacja tożsamości 
powinna byc wywołana 
(powiązana przez 
include) z każdym PU 
operującym na 
rachunku. 
Należy wyspecyfikować 
dane każdego z PU w 
Open Use Case 
Details... formularzach 
 
27.10.18 
1) PU Wypłata z 
bankomatu: scenariusz 
zakłada interaktywną 
obsługę funkcji, która 
powinna byc 
tranzakcją.  
Powinno być w 
senariuszu: 
przekazaniw wnto p.1 
wszystkich potrzebnych 
danych, czyli dane 
konta, dane rachunku i 
suma do wypłaty. Na 

18.11.18 
Lab5: 5.0 
Lab6: 5.0 
 

2.12.18 
1)Diagram klas - brak 
opisu procesu 
identyfikacji klas na 
diagramie klas zawarty 
w Open 
Specification/Descriptio
n ([podobnie jak w 
instrukcji do lab7, 
wykładach 4i 6) 
 
2) Klasa Aplikacja 
powinna zawierać 
nagłówki metod 
reprezentujących 
główne przypadki 
użycia z diagramu 
przypadków użycia 
powiązane z aktorami. 
Parametry tych metod 
nie mogą używać typów 
danych pochodzących 
zobiektowego modelu 
danych. 
 
8.12.18 
16.12.18 
Ocena 5.0 
 

2.12.18 
Ocena 5.0 

8.12.18 
16.12.18 
 Brakuje kodu 
dodawania 
rachunku do konta. 
18.01.19 
Brak wyszukani 
rachunku 
Ocena 4.0 
 
 

2.01.19 
Brak lab11 
6.01.19 
DST Konto 
-brak na 
przejściu ze 
zdarzeniem 
equals i akcją 
return false 
dozoru, który 
jest konieczny, 
gdy to samo 
zdarzenie może 
zachodzić na 
dwóch 
przejściach. 
Ocena 5.0 po 
poprawie 
 
Brakuje drugiego 
diagramu 
stanów, któru 
musi być 
wykonany w 
grupie 
dwuosobowej. 
Po wykonaniu 
poprawnie 2-go 

14.01.19 
Brak 
testów 
regresywn
ych tzn 
kolejna 
metoda 
testowa 
używa 
danych 
wstawiony
ch w 
poprzedmi
o 
wywołanej 
metodzie 
testowej 
(dane 
początkow
e 
ustawione 
za pomocą 
BeforeClas
s) 
Ocena 4.0 

20.01.19 
Ocena 4.5 

Zal? 
Na ostatnich 
zajęciach 
należy 
zaprezentow
ać aplikację i 
testy 
(30.01.19) 

28.01.19 
Ocena1=4 
Ocena 2-8=4.5 
(?) 
Ocena 9-11=4.5 
Przewidywana 
ocena końcowa 
po wykonaniu 
brakującego 
poprawnego 
diagramu stanów 
4.5 

13 236250 



dodać pakiet główny  
subbusinesstier. 
 
2)diagramy sekwencji: 
-nie podałam uwagi dla 
wersji z 6.11.18, że 
nalezy:  
a) wszystkim 
wiadomościom typu 
Lost Message nadać 
właściwość Reply 
b) diagram 
subbusinesstier.Facade
.addBookTitle(String) 
nie posiada zdefiniowa 
nej wiadomości typu 
Found Message 
Konieczna poprawa 
 
18.11.18 
Projekt UML 
Ocena 4.0 (termin) 
 

podstawie tych danych 
tranzakcja powinna byc 
realizowana 
następująco: 
wyszukanie konta za 
pomocą PU Szukaj 
konta. Jesli brak, koniec 
PU. Jeśli jest, należy 
wyszukać rachunek na 
znalezionym koncie za 
pomocą PU Szukaj 
rachunku. Jeśli brakuje, 
koniec PU. Jeśli jest, 
należy sprawdzić w 
wyszukanym rachunku, 
czy mozna wypłacic 
podaną kwotę. Jeśli nie, 
to koniec PU, a w 
przeciwnym wypadku 
można zakończyć PU 
wypłacając kwotę i 
modyfikując dane 
rachunku. 
Oczywiście, te 3 PU 
powinny być 
„includowane” przez 
PU Wypłata z 
bankomatu 
2)PU Realizacja 
przelewu: w 
scenariuszu należy 
wyszukać konto za 
pomocą PU Szukaj 
konta, a następnie (jeśli 
wyszukano konto) 
należy wyszukać jego 
rachunek, z którego 
dokonywany jest 
przelew. Należy  
sprawdzić, czy jest na 
nim wystarczająca 
kwota. Jeśli tak,wtedy 
należy wyszukać drugi 
rachunek (na własnym 
koncie ???). Jesli jest, 

diagramu 
mozliwa ocena 5 



 

 

 

przelew mozna 
zrealziować. 
W przypadku rachunku 
na innym koncie, należy 
wyszukać konto. Jesli 
jest, należy wyszukać 
jego rachunek. Jeśli 
znaleziono rachunek, 
należy dokonać 
przelewu. 
Oznacza to zmianę 
powiązań między PU  
PU Realizacja przelewu  
i PU pomocniczymi oraz 
zmianę scenariusza. 
Należy poprawić 
diagram. 
 
18.11.18 
W Preconditions 
każdego PU należy 
podawać, jaki inny PU 
wywołuje dany PU, 
zamiast tego, jakie PU 
wywołuje dany PU – to 
opisuje się w 
scenariuszu tego PU. 
Po zmianie ocena 4.0 
20.11.18 
Ocena 4.0 


