
Wykaz prac do wykonania podczas 7-go semestru  

 

�ależy wykonać projekt i implementację oraz opis wg wskazówek podanych w tabeli – tekst pracy powinien być napisany z 

użyciem formy bezosobowej np. wykonano. 

 

 

Nazwa rozdziału Zawartość Liczba 

stron 

Uwagi 

4. Projekt  systemu 

 

Kilka zdań dotyczących zawartości poszczególnych 

podrozdziałów 

 

4.1. Model logiczny Rozdział ten powinien zawierać opis modelu logicznego 

obejmującego: 

1) Projekt bazy danych w postaci diagramu tabel 

wynikający z diagramu związków encji - 

(kontynuacja p. 3.3) 

2) dokładne diagramy klas (powstałe z diagramu klas 

zdefiniowanego w fazie analizy) - (kontynuacja p. 

3.3) 

3) szczegółowe diagramy sekwencji wybranych usług, 

realizowanych przez aplikację - (kontynuacja p. 3.3) 

Wykonanie pozostałych diagramów 

wynika z przyjętej metody modelowania: 

 1) w przypadku podejścia strukturalnego 

obowiązuje p.1 

2) w przypadku podejścia obiektowego 

p.2 i 3. W podejściu obiektowym 

projekt bazy danych powinien 

powstać w wyniku odwzorowania 

modelu danych reprezentowanego 

przez jeden z zaprojektowanych 

diagramów klas (np. zastosowanie 

adnotacji do mapowania modelu 

obiektowego di modelu relacyjnego) 

4.2.Model fizyczny Model ten powstaje z diagramu tabel uwzględniając 

rozproszenie tabel (podziały poziomy i pionowy tabel, 

dodatkowe indeksy) fizycznego realizowanego systemu - 

odwzorowuje model konceptualny i uwzględnia 

wymagania implementacji 

Punkt ten dotyczy podejścia 

strukturalnego 

4.3.Projekt formularzy Opis i rysunki prezentujące szablony wybranych 

formularzy 

10 -15  

 

5. Implementacja 

 

Kilka zdań dotyczących zawartości poszczególnych 

podrozdziałów 

Około 

10  

 



5.1. Oprogramowanie Rozdział ten powinien zawierać: 

• informacje o podstawowych kodach źródłowych 

dotyczących szczególnie podwarstw usług  

•  wykazanie, że zostały zachowane zasady budowy 

oprogramowania dotyczące budowy aplikacji 

wielowarstwowej np. separacji kodu w 

poszczególnych warstwach np. oddzielenie logiki 

biznesowej od warstwy prezentacji  

5.2. Architektura systemu 

 

Opis warstw systemu, rozmieszczenie geograficzne 

oprogramowania 

5.3. Realizacja  

 

Przykładowe projekty formularzy (nawiązanie do 

projektów z p 4.3.) 

5.4. Zabezpieczenia 

programu 

Uwierzytelnianie, autoryzacja, szyfrowanie (np. SSL), 

przydział ról użytkowników, eliminacja niebezpiecznego 

kodu 

6. Testowanie systemu Kilka zdań dotyczących zawartości poszczególnych 

podrozdziałów 

6.1. Opracowanie 

koncepcji testów 

Podrozdział ten powinien zawierać opis koncepcji testów 

(cel testu i jego opis), danych wejściowych i 

spodziewanych wyników, 

6.2. Realizacja testów Wyniki testów np. w formie tabel i/lub wykresów 

6.3. Analiza wyników 

testów 

Sformułowanie wniosków 

 

Około 5  

7. Podsumowanie pracy 

 

Rozdział ten powinien zawierać podsumowanie 

osiągniętych wyników pracy oraz perspektywy rozwoju 

wykonanego systemu 

 

2  

Literatura (minimum 5 

pozycji przeczytanych w 

całości lub częściowo), linki 

do ważnych stron 

internetowych 

Należy literaturę posortować alfabetycznie wg nazwiska 

pierwszego autora oraz tytułu strony - i powoływać się 

na nią w tekście, podając numer pozycji np. [2], w tych 

miejscach, gdzie przytaczane są pewne fakty 

przedstawiane w cytowanej literaturze. 

  



Dodatek 

CD z wykonanym 

oprogramowaniem 

 

   

 

 

 

 

 


