
Instrukcja 3
Laboratorium z Podstaw 
Inżynierii Oprogramowania

Diagramy klas i sekwencji:

Relacja 1 do 0..* między klasami 

modelu obiektowego



Cele laboratorium 3

• Dokończyć 1-y etap z lab2.

• 2-i etap projektu. 
– Instrukcja zawiera przykłady powiązań 1:* (jeden do wiele) 

między klasami reprezentującymi dane: z 1-go etapu 
(Tytul_ksiazki) oraz nową klasą Ksiazka, która została 
zidentyfikowana po zaprojektowaniu kolejnego przypadku użycia 
PU Dodaj_ksiazke. 

– Wykonaj kopię projektu UML z etapu 1 (laboratorium 2). 
Uzupełnij diagramy przypadków użycia, klas oraz uzupełnij i/lub 
dodaj nowe diagramy sekwencji. Należy wykorzystać te dwa 
typy powiązań 1:* oraz 1:0..1 w wykonywanym 2-im etapie 
projektu i jego implementacji na podstawie instrukcji do 
laboratorium 3.

– Wykonaj prosty program stanowiący realizację 2-go etapu 
wybranego projektu. Program ten stanowi rozwinięcie programu 
z etapu 1. Instrukcja prezentuje przykładowy program.



Stan projektu po zakończeniu etapu 1



Wykonanie kopii projektu Projekt_lab2 jako Projekt_lab3



Po zamknięciu projektu Projekt_lab2 należy otworzyć projekt 

Projekt_lab3



Należy nadać nazwę Projekt_lab3 tworzonej kopii projektu



Zakończenie tworzenia kopii projektu Projekt_lab3



Dodanie nowych przypadków użycia: PU Dodaj_ksiazke i 

PU Sprawdz_czy_jest_ksiazka



Po wybraniu prawym klawiszem PU Dodaj_ksiazke, należy wybrać z listy 

pozycję Open Use Case Details� i wypełnić formularz w zakładce Info



Następnie należy wypełnić formularz wybrany z zakładki Details



Po wybraniu prawym klawiszem PU Sprawdz_czy_jest_ksiazka, należy 

wybrać z listy pozycję Open Use Case Details�



Następnie należy wypełnić formularz w zakładce Info



Następnie należy wypełnić formularz wybrany z zakładki Details



Należy zmodyfikować warunki wstępne (Preconditions) w Zakładce Details przypadku 

użycia (PU) Sprawdz_czy_jest_tytul – w tym celu należy po kliknięciu prawym 

klawiszem na PU wybrać z listy pozycję Open Use Case Details�



W zakładce Details należy dodać do pola Preconditions możliwość wywołania 

PU Sprawdz_czy_jest_ksiazka z PU Dodaj_ksiazke



Wykonać diagram sekwencji reprezentujący metodę dodaj_ksiazke w klasie Fasada 

(po kliknięciu prawym klawiszem na Analysis Model wybrać Diagram/UML 

Diagrams/Sequence Diagram) 



Diagram klas z nową metodą dodaj_ksiazke w klasie Fasada oraz 

dodaną klasą Ksiazka powiązaną z klasą Tytul_ksiazki



Ustawienie właściwości Multiplicity związku Tytul_ksiazki:Ksiazka ma 1:0..*. Dodanie 

dwóch metod typu setKsiazkis i getKsiazkis dla atrybutu typu kolekcja, który 

implementuje dwukierunkowy związek 1:0..* po stronie klasy typu Tytul_ksiazki



Uwidocznienie związku dwukierunkowego: obiekty typu Tytul_ksiazki posiadają wiele 

obiektów typu Ksiazka i każda obiekt btypu Ksiazka posiada jeden obiekt typu 

Tytul_ksiazki 



Efekt uwidocznienia związku dwukierunkowego Tytul_ksiazki: Ksiazka. Dodanie dwóch 

metod typu setTytul_ksiazki i getTytul_ksiazki dla atrybutu typu Tytul_ksiazki, który 

implementuje dwukierunkowy związek 1:0..* po stronie klasy typu Ksiazka



Dodanie nowego diagramu sekwencji reprezentującego metodę dodaj_ksiazke w klasie 

Tytul_ksiazki wywołaną w metodzie dodaj_ksiazke klasy Fasada (po kliknięciu prawym 

klawiszem na Analysis Model wybrać Diagram/UML Diagrams/Sequence Diagram) 



Klasa Tytul_ksiazki ma nowe metody: dodaj_ksiazke oraz addksiazka



Dodanie nowego diagramu sekwencji reprezentującego metodę addksiazka w klasie 

Tytul_ksiazki wywołaną w metodzie dodaj_ksiazke klasy Tytul_ksiazki (po kliknięciu prawym 

klawiszem na Analysis Model wybrać Diagram/UML Diagrams/Sequence Diagram)



Po wykonaniu diagramu sekwencji metody addksiazka w klasie Tytul_ksiazki dodano metodę

equals do klasy Ksiazka. Metoda ta jest użyta w metodzie contains klasy ArrayList w celu 

sprawdzenia czy nowa książka (obiekt typu Ksiazka) ma unikalny numer wśród książek należących 

do wybranego tytulu książki (obiekt typu Tytul_ksiazki)



Tworzenie kopii programu z etapu 1 (instrukcja do laboratorium 2) 



Dodanie nowej klasy Ksiazka do pakietu Warstwa_biznesowa



Kod 

klasy 

Ksiazka



Kod klasy Ksiazka

package Warstwa_biznesowa;

public class Ksiazka

{   private int numer;

private Tytul_ksiazki mTytul_ksiazki;

public Ksiazka()   { }

public int getNumer()                        { return numer;}

public void setNumer(int _numer)    { numer = _numer; }

public Tytul_ksiazki getTytul_ksiazki()      { return mTytul_ksiazki;}

public void setTytul_ksiazki(Tytul_ksiazki val)       { mTytul_ksiazki = val; }

public boolean equals(Object ob) 

{ return numer==((Ksiazka)ob).getNumer(); }

public String toString() 

{ String pom= mTytul_ksiazki.toString();

pom+=" Numer: "+getNumer();

return pom; 

}

}



Uzupełniony 

kod klasy 

Tytul_ksiazki



Uzupełniony kod klasy Tytul_ksiazki



Kod klasy Tytul_ksiazki

package Warstwa_biznesowa;

import java.util.ArrayList;

public class Tytul_ksiazki {

private String tytul;

private String imie;

private String nazwisko;

private String wydawnictwo;

private String ISBN;

private ArrayList<Ksiazka> mKsiazka =   new java.util.ArrayList<Ksiazka>();

public Tytul_ksiazki() {    }

public ArrayList<Ksiazka> getKsiazka() {

return mKsiazka;

}

public void setKsiazka(ArrayList<Ksiazka> val) {

this.mKsiazka = val;

}

public String getTytul() {

return tytul;

}

public void setTytul(String val) {

this.tytul = val;

}



public String getImie() {

return imie;

}

public void setImie(String val) {

this.imie = val;

}

public String getNazwisko() {

return nazwisko;

}

public void setNazwisko(String val) {

this.nazwisko = val;

}

public String getWydawnictwo() {

return wydawnictwo;

}

public void setWydawnictwo(String val) {

this.wydawnictwo = val;

}

public String getISBN() {

return ISBN;

}

public void setISBN(String val) {

this.ISBN = val;

}

@Override

public String toString() {

String pom = "Tytul: " + getTytul();

pom += " Autor:" + getNazwisko() + " " + getImie();

pom += " ISBN: " + getISBN();

pom += " Wydawnictwo:" + getWydawnictwo();

return pom;

}



@Override

public boolean equals(Object ob) 

{   String isbn1 = getISBN();

String isbn2 = ((Tytul_ksiazki) ob).getISBN();

boolean a = isbn1.equals(isbn2);

return a;

}

public void dodaj_ksiazke(String dane[]) 

{   Ksiazka nowa = new Ksiazka();

if (nowa != null) {

nowa.setNumer(Integer.parseInt(dane[1]));

addKsiazka(nowa);

}

}

public void addKsiazka(Ksiazka nowa) {

if (!this.mKsiazka.contains(nowa)) {

this.mKsiazka.add(nowa);

nowa.setTytul_ksiazki(this);

}

}

}



Uzupełniony kod klasy Fasada



Uzupełniony kod klasy Fasada



Kod klasy Fasada

package Warstwa_biznesowa;

import java.util.ArrayList;

public class Fasada {

private ArrayList<Tytul_ksiazki> tytuly_ksiazek = new ArrayList<Tytul_ksiazki>();

public Fasada() {

}

public ArrayList<Tytul_ksiazki> getTytuly_ksiazek() {

return tytuly_ksiazek;

}

public void setTytuly_ksiazek(ArrayList<Tytul_ksiazki> val) {

this.tytuly_ksiazek = val;

}



public void dodaj_tytul(String dane_tytul[]) {

Tytul_ksiazki tytul_ksiazki = new Tytul_ksiazki();

tytul_ksiazki.setTytul(dane_tytul[0]);

tytul_ksiazki.setNazwisko(dane_tytul[1]);

tytul_ksiazki.setImie(dane_tytul[2]);

tytul_ksiazki.setISBN(dane_tytul[3]);

tytul_ksiazki.setWydawnictwo(dane_tytul[4]);

addtytul_ksiazki(tytul_ksiazki);

}

public void addtytul_ksiazki(Tytul_ksiazki val) {

boolean czy_jest = tytuly_ksiazek.contains(val);

if (!czy_jest) {

tytuly_ksiazek.add(val);

}

}

public void dodaj_ksiazke(String dane[]) /

{

Tytul_ksiazki pom = new Tytul_ksiazki();

pom.setISBN(dane[0]);

int idx = tytuly_ksiazek.indexOf(pom);

if (idx != -1) {

Tytul_ksiazki pom1 = tytuly_ksiazek.get(idx);

pom1.dodaj_ksiazke(dane);

System.out.println(pom1.getKsiazka().toString());

}//linia tymczasowa

}

}



Wynik działania programu – wstawianie tytułów



Wynik działania programu – wstawianie książek



Kod klasy GUI

package Warstwa_klienta;

import Warstwa_biznesowa.Fasada;

import javax.swing.JOptionPane;

public class GUI {

Fasada ap = new Fasada();

public void dodawanie_tytulow() {

String dane_tytulu1[] = {"tytul1", "Jan", "Kowalski", "12345","W1"};

String dane_tytulu2[] = {"tytul2", "Piotr", "Nowak", "67891","W2"};

ap.dodaj_tytul(dane_tytulu1);

ap.dodaj_tytul(dane_tytulu1);

ap.dodaj_tytul(dane_tytulu2);

String lan = ap.getTytuly_ksiazek().toString();

System.out.println(lan);

JOptionPane.showMessageDialog(null, lan);

}



public void dodawanie_ksiazek() {

String dane_1[] = {"12345","1"};

String dane_2[] = {"67891","2"};

String dane_3[] = {"12345","2"};

String dane_4[] = {"54321","1"};

ap.dodaj_ksiazke(dane_1);

ap.dodaj_ksiazke(dane_1);

ap.dodaj_ksiazke(dane_2);

ap.dodaj_ksiazke(dane_3);

ap.dodaj_ksiazke(dane_4);

}

static public void main(String args[]) {

GUI gui = new GUI();

gui.dodawanie_tytulow();

gui.dodawanie_ksiazek();

}

}


