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Wykład 3 – część druga
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Wstawienie nowego przypadku użycia  Dodaj_ksiazke w relacji <<usage>> i wstawienie opisu 

w polu Documentation
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Wstawienie nowej klasy Ksiazka, która jest w relacji 1 do wiele z klasą Tytul_ksiazki i 

ukrycie atrybutów i operacji w klasach za pomocą opcji Compartment
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Ukrycie atrybutów i operacji w wybranej klasie – edytor opcji Compartment
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Połączenie dwukierunkową (oba końce relacji typu Navigable) relacją 1 do wiele klasy Ksiazka z 

klasą Tytul_ksiazki
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Wstawienie nowego atrybutu do klasy Ksiazka
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Definicja przypadku użycia dodaj_ksiazke – oparty na implementacji relacji 1 do n między 

klasą Uchwyt i klasą Tytul_ksiazki oraz klasą Tytul_ksiazki i klasą Ksiazka

)
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Definicja klas Uchwyt, Tytul_ksiazki, Ksiazka po dodaniu przypadku użycia dodaj_ksiazke
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public class Ksiazka

{ private int numer;

private Tytul_ksiazki mTytul_ksiazki;

public int getNumer()
{ return numer;} 

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

public Ksiazka()

{     } 

public boolean equals(Object ob) // your code here
{ return numer==((Ksiazka)ob).getNumer();    } 

Definicja  klasy Ksiazka po wygenerowaniu i uzupełnieniu kodu
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public Tytul_ksiazki getTytul_ksiazki()
{   return mTytul_ksiazki;} 

public void setTytul_ksiazki(Tytul_ksiazki val)

{ mTytul_ksiazki = val; }

public String toString() // your code here

{ String pom= mTytul_ksiazki.toString();

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

return pom;  

} 

}
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public class Tytul_ksiazki

{ private String wydawnictwo;

private String ISBN;

private String tytul;

private String nazwisko;

private String imie;

private ArrayList<Ksiazka> mKsiazka=

new java.util.ArrayList <Ksiazka>(); 

public Tytul_ksiazki()
{   } 

public String getWydawnictwo()

{ return wydawnictwo;  }  

public void setWydawnictwo(String e)

{ wydawnictwo =  e;    }        

Definicja  klasy Tytul_ksiazki po wygenerowaniu i uzupełnieniu kodu



PIO 3_2, Zofia Kruczkiewicz 14

public String getISBN()

{ return ISBN;      }

public void setISBN(String ISBN_)

{ ISBN = ISBN_;    } 

public String getTytul()

{ return tytul;}    

public void setTytul(String a)

{ tytul = a;   }   

public String getNazwisko()

{ return nazwisko; } 

public void setNazwisko(String b) 

{ nazwisko = b;  } 

public String getImie()

{ return imie;    }

public void setImie(String c) 

{ imie = c;   }                                          
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public boolean equals(Object ob) // your code here

{ boolean a;

a=ISBN.equals(((Tytul_ksiazki)ob).getISBN());

System.out.println(a);    //linia tymczasowa

return a; }

public String toString() // your code here

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

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

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

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

return pom;  
} 
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public void Dodaj_ksiazke(int numer_) // your code here

{ Ksiazka nowa= new Ksiazka();
if (nowa != null)
{ nowa.setNumer(numer_);
addKsiazka(nowa);  }

}

public void addKsiazka(Ksiazka nowa)
{ if (!this.mKsiazka.contains(nowa)) 

{this.mKsiazka.add(nowa);
nowa.setTytul_ksiazki(this);} 

}

public ArrayList<Ksiazka> getKsiazka()

{ return mKsiazka;  }

public void setKsiazka(ArrayList<Ksiazka> val)

{ this.mKsiazka = val; }

} //koniec Tytul_ksiazki
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public class Uchwyt

{ private ArrayList<Tytul_ksiazki> mTytul_ksiazki=

new ArrayList<Tytul_ksiazki>();                                                         

public void dodaj_tytul(String a, String b, String c, String d, String e)

{ Tytul_ksiazki tytul_ksiazki=new Tytul_ksiazki();

tytul_ksiazki.setTytul(a);

tytul_ksiazki.setNazwisko(b);

tytul_ksiazki.setImie(c);

tytul_ksiazki.setISBN(d);

tytul_ksiazki.setWydawnictwo(e);

addTytul_ksiazki(tytul_ksiazki); 

}

public ArrayList<Tytul_ksiazki> getTytul_ksiazki()

{ return mTytul_ksiazki; }

Definicja  klasy Uchwyt po wygenerowaniu i uzupełnieniu kodu
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public void setTytul_ksiazki(ArrayList<Tytul_ksiazki> val)

{ mTytul_ksiazki = val;  }

public void addTytul_ksiazki(Tytul_ksiazki tytul_ksiazki) 

{ if (! mTytul_ksiazki.contains(tytul_ksiazki))

mTytul_ksiazki.add(tytul_ksiazki);}

public void Dodaj_ksiazke(String ISBN_, int numer_) // your code here

{ Tytul_ksiazki pom=new Tytul_ksiazki();

pom.setISBN(ISBN_);

int idx=mTytul_ksiazki.indexOf(pom);

if (idx!=-1)

{ Tytul_ksiazki pom1=mTytul_ksiazki.get(idx);  

pom1.dodaj_ksiazke(numer_);

System.out.println(pom1.getKsiazka().toString()); }//linia tymczasowa

} 
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public static void main(String t[]) //kod dodany
{ 

Uchwyt ap=new Uchwyt();

ap.Dodaj_tytul("1","1","1","1","1");

ap.Dodaj_tytul("2","2","2","2","2");

ap.Dodaj_tytul("2","2","2","2","2"); 

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

System.out.println(lan);

ap.Dodaj_ksiazke("1",1);       

ap.Dodaj_ksiazke("1",2);  

ap.Dodaj_ksiazke("1",2);        

ap.Dodaj_ksiazke("2",1);     
}

} //koniec klasy Uchwyt
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