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Przykład tworzenia warstwy biznesowej

systemu informatycznego
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Przykład tworzenia warstwy biznesowej 
systemu informatycznego

System sporządzania rachunków

1. Opis biznesowy firmy
2. Sformułowanie wymagań funkcjonalnych i  

niefunkcjonalnych systemu informatycznego
3. Model analizy całego systemu oparty na

diagramie przypadków użycia
4. Model projektowy warstwy biznesowej

oparty na diagramie klas i diagramach sekwencji 
tworzony metodą iteracyjno-rozwojową
sterowany realizacją przypadków użycia

5. Tworzenie warstwy prezentacji i integracji z bazą danych oraz 
połączenie z warstwą biznesową można rozpocząć w dowolnej 
iteracji projektu
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Przykład tworzenia warstwy biznesowej 
systemu informatycznego

System  sporządzania rachunków

1. Opis biznesowy firmy
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Opis biznesowy firmy

1. Opis podstawowych procesów 
uwzględniający udział zasobów 
ludzkich

2. Opis przepisów, strategii firmy 

3. Opis techniczny
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Opis biznesowy firmy

1. Opis podstawowych procesów 
uwzgledniający udział zasobów 
ludzkich
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(1) Diagram

czynności UML

jako model 
biznesowy
systemu 

sprzedaży 

towarów firmy.

Przedstawiono 

wybrany proces 

firmy – proces 

sprzedaży
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(2) Obliczanie wartości rachunku w firmie

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „ABC”

Jan Kowalski

ul. Leśna 1, xx-xxx Jakieś miasto

NIP xxx-xxx-xx-xx

Dn. 07r-09-24 nr wydr.8212

PARAGON FISKALNY

xxxxxxxxxxxxx
Nazwa produktu1  xxxxx 1*6.79 A
xxxxxxxxxxxxx
Nazwa produktu2  xxxx 4*0.59     B
Nazwa produktu3  xxx 0.6*4.59  D
xxxxxxxxxxxxx
Nazwa produktu4 xxxxx 2*2.49 A

Sp.op.A 11.77       PTU A = 22.00% 2.12

Sp.op.B 2.36       PTU B = 7.00% 0.15

Sp.op.D 2.75       PTU D = 3.00% 0.08

Razem  PTU 2.35

RAZEM ZŁ 16.88

To jest cena 

jednostkowa brutto

To są kwoty 

tara 

wynikające z 

istniejących 

kategorii 

podatków

To są kategorie 

podatków

To jest cena brutto 

towarów z danej 

kategorii podatku

To jest ilość

zakupioneg

o towaru
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(3) Algorytm obliczania wartości rachunku – obiektowe modelowanie „śwata 
rzeczywistego” (uwaga: algorytm z p.3 przedstawiono za pomocą diagramu czynności UML)

1. Start programu

2. Utworzenie instancji klasy TRachunek

3. Utworzenie w instancji klasy TRachunek instancji klasy TKolekcja zawierającej wiele 
instancji klasy TZakup; każda instancja klasy TZakup zawiera instancję klasy TProdukt
oraz liczbę zakupionego produktu

4. Wywołanie operacji obliczwartoscrachunku instancji klasy TRachunek, w której:

4.1. instancja klasy TRachunek pobiera instancję klasy TZakup i wywołuje jej operację
obliczwartosczakupu

4.1.1. w operacji obliczwartosczakupu instancja klasy TZakup wywołuje 
operację obliczcenebrutto instancji klasy TProdukt

4.1.1.1.w operacji obliczcenebrutto instancja klasy TProdukt oblicza 
cenę brutto na podstawie własnych atrybutów i zwraca 
wartość do  operacji obliczwartosczakupu instancji klasy TZakup

4.1.2. Operacja obliczwartosczakupu oblicza wartość zakupu (mnoży otrzymaną
ceną brutto od instancji TProdukt razy liczbę produktów) i zwraca 
wartość operacji obliczwartoscrachunku

4.2. Operacja obliczwartoscrachunku dodaje otrzymaną wartość do wartości  
rachunku

4.3. Operacja obliczwartoscrachunku powtarza krok 4.1 tak długo, aż wyczerpie

instancje klasy TZakup w instancji kolekcji. Po jej wyczerpaniu przechodzi do p.4.4

4.4. Operacja obliczwartoscrachunku, jeśli zostaną wyczerpane te instancje, zwraca 
wartość bieżącego rachunku

5. Koniec
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(4) Schemat blokowy– algorytm obliczania wartości rachunku w firmie
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(5) Diagram sekwencji UML– obiektowy sposób przedstawienia 
scenariusza obliczania rachunku w firmie

4
4.1

4.1.1

4.1.1.1

4.1.24.3

4.2

4.4

5

obliczwartosczakupu

Obliczcenebrutto

pętla

obliczwartoscrachunku

:Dzial 
sprzedazy

:Lista 
rachunkow

Wybierz_rachunek_i_pobierz_jego_wartosc
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(6) Diagram stanów UML– obiektowy sposób przedstawienia scenariuszy realizowanych 
przez rachunek w firmie: dodawanie nowego zakupu oraz obliczanie wartości rachunku
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Opis biznesowy firmy

1. Opis podstawowych procesów 
uwzględniajacy udział zasobów 
ludzkich

2. Opis przepisów, strategii firmy 

3. Opis techniczny
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2. Przepisy (określają m.in. warunki bezpieczeństwa i niezawodności, 
ograniczenia prawne dla funkcji systemu) – ważne podczas całego 
procesu tworzenia oprogramowania

• Pracownik firmy ponosi odpowiedzialność za poprawność danych – odpowiada
materialnie za niezgodność danych ze stanem magazynu

3. Dane techniczne (określają typ aplikacji (internetowa lub/i 
desktopowa) warunki skalowalności, warunki rozproszenia danych oraz 
usług, zalecane technologie itp) – ważne podczas projektowania i 
implementacji

• Klient może przeglądać dane produktów do zakupu za pośrednictwem strony 
internetowej lub bezpośrednio za pomocą specjalnego programu. Pracownik 
sklepu może dodatkowo wstawiać, modyfikować i usuwać dane o produktach.

• Zakłada się, że klientów jednocześnie przeglądajądających dane produktów 
może być ponad tysiąc oraz liczba przeglądanych produktów oraz rachunków
może być równa kilkadziesiąt tysięcy

• Firma składa się z kilku ośrodków w różnych miastach na terenie kraju (lista 
miast jest dołączona do umowy). 

• Zaleca się stosowanie technologii Java.
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Przykład tworzenia warstwy biznesowej 
systemu informatycznego

System  sporządzania rachunków

1. Opis biznesowy firmy
2. Sformułowanie wymagań funkcjonalnych i  

niefunkcjonalnych systemu informatycznego
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Sformułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
systemu informatycznego

Lista wymagań funkcjonalnych
1. System zawiera katalog produktów 
2. Można zakupić cztery typy produktów różniące się sposobem obliczania ceny detalicznej: 

netto, z podatkiem, z promocją, 
3. Można wprowadzić wiele rachunków
4. Pozycje rachunku muszą zawierać produkty różne  w sensie nazwy, ceny, podatku i 

promocji 
5. Każda pozycja rachunku powinna podać swoją wartość brutto oraz dane produktu oraz 

ilość zakupionego produktu.
6. Na rachunku powinna znajdować się wartość łączna wszystkich zakupów oraz wartości 

zakupów należących do wybranych kategorii

Lista wymagań niefunkcjonalnych (na podstawie przepisów i danych technicznych)
1. Wstawianie produktów może odbywać się tylko przez uprawnione osoby
2. Wstawianie nowych rachunków oraz wstawianie nowych zakupów jest dokonywane przez 

klientów
3. Zakupy mogą być dokonane przez Internet przez aplikację uruchamianą przez 

przeglądarkę lub bez jej pośrednictwa
4. Należy zastosować architekturę wspierającą rozproszenie danych i zapewniającą

skalowalność – dużo ośrodków z lokalnymi danymi oraz wielu użytkowników
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2. Przykład tworzenia warstwy 
biznesowej systemu informatycznego

System  sporządzania rachunków

2.1. Opis biznesowy firmy
2.2. Sformułowanie wymagań funkcjonalnych i  

niefunkcjonalnych systemu informatycznego
2.3. Model analizy całego systemu informatycznego 

oparty na diagramie przypadków użycia
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<<include>>

1 krok analizy: specyfikacja wymagań funkcjonalnych za 
pomocą diagramu przypadków użycia
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• Wstawianie nowego rachunku powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie rachunku

• Obliczanie wartosci rachunku powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie rachunku

• Wstawianie nowego zakupu powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie rachunku oraz powiązane

przez <<include>> z PU Szukanie produktu

Klient może 

dokonywać

zakupów 

wybranych 

produktów przez 

Internet 

korzystając z 

przeglądarki lub z 

aplikacji

Klient

• Wstawianie nowego rachunku powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie rachunku

• Obliczanie wartosci rachunku powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie rachunku

• Wstawianie nowego zakupu powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie rachunku oraz powiązane

przez <<include>> z PU Szukanie produktu

• Wstawianie nowego produktu powiązane przez 

<<include>> z PU Szukanie produktu

Sprzedawca może 

dodatkowo 

dodawać nowe 

produkty

Sprzedawca

PRZYPADKI UŻYCIAOPISAKTOR
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PU Szukanie produktu
OPIS
CEL: Poszukiwanie produktu
WS (warunki wstępne): inicjalizacja przez uruchomienie programu (np. otwarcie strony WWW, 

start aplikacji)
WK (warunki końcowe): podanie produktu o podanych atrybutach obowiązkowych: nazwa i 

cena oraz jeśli jest to wymagane: z  podatkiem i promocją lub komunikat o braku produktu
PRZEBIEG:
1. Szukanie produktu przebiega wedlug atrybutow: nazwy i ceny (obowiazkowo) oraz podatku i 

promocji (jeśli jest to wymagane) zgodnie z danymi podanymi do przypadku uzycia
2. Jesli istnieje produkt o podanych atrybutach, zwracany jest produkt, w przeciwnym wypadku 

zwracana jest informacja o braku produktu.

PU Wstawianie nowego produktu
OPIS
CEL: Wstawienie nowego produktu
WS (warunki wstępne): inicjalizacja przez uruchomienie programu (np. otwarcie strony WWW, 

start aplikacji)
WK (warunki końcowe): dodanie produktu o podanych atrybutach obowiązkowych: nazwa i 

cena oraz jeśli jest to wymagane: z  podatkiem i promocją, jeśli nie było takiego produktu
PRZEBIEG:
1. Nalezy podac atrybuty produktu: nazwe, cene jako obowiazkowe dane oraz podatek i cene

detaliczna, jeśli jest to wymagane

2. Należy wywolac PU Szukanie produktu. Nalezy sprawdzic, czy produkt o podanych atrybutach 

juz istnieje. Jesli tak, nalezy zakonczyc PU, w przeciwnym wypadku nalezy wstawic nowy 
produkt.
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PU Szukanie rachunku
OPIS
CEL: Poszukiwanie rachunku
WS (warunki wstępne): inicjalizacja przez uruchomienie programu (np. otwarcie strony 

WWW, start aplikacji)
WK (warunki końcowe): podanie rachunku o podanym numerze lub komunikat o braku 

rachunku
PRZEBIEG:
1. Szukanie rachunku przebiega wedlug numeru podanego do przypadku uzycia
2. Jesli istnieje rachunek o podanym numerze, zwracany jest rachunek, w przeciwnym 

wypadku zwracana jest informacja o braku rachunku.

PU Wstawianie nowego rachunku
OPIS
CEL: Wstawienie nowego rachunku
WS (warunki wstępne): inicjalizacja przez uruchomienie programu (np. otwarcie strony WWW, 

start aplikacji)
WK (warunki końcowe): dodanie rachunku o podanym numerze, jeśli jest to unikatowy numer
PRZEBIEG:
1. Nalezy podac numer rachunku, ktory powinien byc niepowtarzalny, poniewaz sluzy do 

identyfikacji rachunku
2. Nalezy wywolac PU Szukanie  rachunku w celu sprawdzenia, czy numer rachunku sie 

powtarza.
3. Jesli zwrocony wynik oznacza brak rachunku o podanym numerze, mozna wstawic nowy 

rachunek i zakonczyc PU, w przeciwnym wypadku nalezy zakonczyc PU bez wstawiania 
nowego rachunku.
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PU Obliczanie wartosci rachunku
OPIS
CEL: Obliczanie wartosci rachunku wg podanego podatku
WS (warunki wstępne): inicjalizacja przez uruchomienie programu (np. otwarcie strony 

WWW, start aplikacji)
WK (warunki końcowe): podanie wartości całego rachunku o podanym numerze i 

parametrze wejściowym równym -2 lub wartości zakupionych towarów wg podanej 
kategorii podatku lub  komunikat o braku rachunku

PRZEBIEG:
1. Nalezy podac numer rachunku, ktory powinien byc niepowtarzalny, poniewaz sluzy do 

identyfikacji rachunku oraz wartość podatku lub wartosc -2
2. Nalezy wywolac PU Szukanie rachunku w  celu sprawdzenia, czy rachunek o podanym 

numerze istnieje.
3. Jesli zwrocony wynik oznacza brak rachunku o podanym numerze, nie mozna obliczyc

wartosci wybranego rachunku i nalezy zakonczyc PU, w przeciwnym wypadku nalezy
obliczyc wartosc rachunku

4. Nalezy uruchomic petle, w ktorej sumowane sa wartosci zakupu obliczane jako iloczyn 
ceny jednostkowej zakupionego produktu i ilosci zakupu. Jesli zachodzi potrzeba 
sumowania wartosci zakupu zalezna od wysokosci podatku, nalezy podac wartosc podatku i 
sumowac jedynie zakupy o podanym podatku, w przeciwnym wypadku sumowane sa
wszystkie zakupy (gdy zamiast podatku zostanie przekazana wartosc -2).
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PU Wstawianie nowego zakupu
OPIS
CEL:  Wstawianie nowego zakupu
WS (warunki wstępne): inicjalizacja przez uruchomienie programu (np. otwarcie 

strony WWW, start aplikacji)
WK (warunki końcowe): podanie nowego zakupu o podanych atrybutach lub 

zwiekszenie ilosci zakupionego produktu, jeśli już taki produkt zakupiono lub 
komunikat o braku rachunku

PRZEBIEG:
1. Nalezy podac numer rachunku, ktory powinien byc niepowtarzalny, poniewaz sluzy

do  identyfikacji rachunku
2. Nalezy wywolac PU Szukanie rachunku w celu sprawdzenia, czy istnieje 

rachunek o podanym numerze.
3. Jesli zwrocony wynik oznacza brak rachunku o podanym numerze, nie mozna

wstawic nowego zakupu do rachunku i nalezy zakonczyc PU, w przeciwnym 
wypadku nalezy wstawic nowy zakup

4. Nalezy wybrac produkt oraz ilosc zakupionego produktu.
5. Należy  wywolac PU Szukanie produktu. Jeśli wybrany  produkt nie istnieje, 

należy zakonczyc PU. W przeciwnym przypadku nalezy wstawic nowy zakup do 
rachunku, przegladajac, czy istnieje juz zakup z takim samym produktem. Jesli
istnieje, nie tworzy sie nowego zakupu, tylko powieksza się ilosc zakupu 
istniejacego o ilosc nowego zakupu, w przeciwnym przypadku wstawia sie nowy 
zakup.
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2 krok analizy: Wstępna propozycja architektury systemu na 
podstawie wymagań niefunkcjonalnych

Pięciowarstwowy model logicznego rozdzielania zadań
(wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.)

 
Warstwa klienta 

Klienci aplikacji, aplety, aplikacje i inne elementy 
z graficznym interfejsem użytkownika 

 

Warstwa prezentacji 
 Strony JSP, serwlety i inne elementy interfejsu 

użytkownika  
 

Warstwa biznesowa 
 Komponenty EJB i inne obiekty biznesowe 

 

Warstwa integracji 
 JMS, JDBC, konektory i połączenia z systemami 

zewnetrznymi 
 

Warstwa zasobów 
 Bazy danych, systemy zewnętrzne i pozostałe 

zasoby 
 

Interakcja z użytkownikiem, 
urządzenia i prezentacja 
interfejsu użytkownika 

 Logowanie, zarządzanie sesją, 
tworzenie zawartości, 

formatowania i dostarczanie 

 Logika biznesowa, transakcje, 
dane i usługi 

 Adaptery zasobów, systemy 
zewnętrzne, mechanizmy 

zasobów, przepływ sterowania 

 Zasoby, dane i usługi 
zewnętrzne 
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Architektura aplikacji pięciowarstwowej – Java EE 5.0 Visual Web Java Server Faces
Architektura wspiera obsługę różnych klientów - każdy wywołuje różne usługi o prostej logice 

biznesowej na różnych danych, wykonywane przez bazę danych lub/i aplikację (jeśli logika biznesowa 
jest złożona). Skalowalność wspierana przez buforowanie w warstwie aplikacji i warstwie integracji 

opartej na technologii dwukierunkowego mapowania obiektów na model relacyjny   
 

ApplicationBean1 

Wzorzec fasady 
usług 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

Strony JSF Strony JSF Strony JSF 

Klient1 Klient2 Klient3 

Baza danych 

katalog 

Obiektowy model 
danych  

Wzorce: 
fasady TAplikacja 
fabryki obiektów 
strategii 

 

 Warstwa integrująca 
(EntityManager,…)  

Technologia TopLink 
 
Wzorce: 
 „Domain Store” 
„Transfer Object” 
fasady (XXXController) 
fabryki obiektów 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

Obiektowy model 
danych  

Wzorce: 
fasady TAplikacja 
fabryki obiektów 
strategii 

 

 Warstwa integrująca 
(EntityManager,…)  

Technologia TopLink 
 
Wzorce: 
 „Domain Store” 
„Transfer Object” 
fasady (XXXController) 
fabryki obiektów 

Obiektowy model 
danych  

Wzorce: 
fasady TAplikacja 
fabryki obiektów 
strategii 

 

 Warstwa integrująca 
(EntityManager,…)  

Technologia TopLink 
 
Wzorce: 
 „Domain Store” 
„Transfer Object” 
fasady (XXXController) 
fabryki obiektów 

Warstwa 

zasobów 

Warstwa 

integracji 

Warstwa 

biznesowa 

Warstwa 

prezentacji 

Warstwa 

klienta 
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Architektura aplikacji pięciowarstwowej Java EE 5.0 Visual Web Java Server Faces –
Architektura wspiera obsługę różnych klientów - każdy wywołuje te same usługi o złożonej logice 

biznesowej na wspólnych danych wykonywane przez aplikację, synchronizowane za pomocą fasady 
usług

 

ApplicationBean1 

Wzorzec fasady usług 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

Strony JSF Strony JSF Strony JSF 

Klient1 Klient2 Klient3 

Baza danych 

katalog 

Obiektowy model danych  
Wzorce: 
fasady TAplikacja 
fabryki obiektów 
strategii 
 

 Warstwa integrująca (EntityManager,…) Technologia TopLink 
Wzorce: 
 „Domain Store” 
„Transfer Object” 
fasady (XXXController) 
fabryki obiektów 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

Warstwa 

zasobów 

Warstwa 

integracji 

Warstwa 

biznesowa 

Warstwa 

prezentacji 

Warstwa 

klienta 
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• Wykryto trzy główne klasy typu „Entity” ze względu na odpowiedzialność: TRachunek
(PU Wstawianie nowego zakupu, PU Obliczanie wartosci rachunku, PU Wstawianie 
nowego zakupu, PU Szukanie rachunku, PU Wstawianie nowego rachunku), TZakup (PU 
Wstawianie nowego zakupu, PU Obliczanie wartosci rachunku – oblicza wartość zakupu)
oraz TProdukt1 (PU Obliczanie wartosci rachunku - posiada nazwę oraz oblicza cenę
detaliczną, PU Wstawianie nowego zakupu, PU Szukanie produktu, PU Wstawianie 
nowego produktu)

• Wykryto dziedziczenie (PU Szukanie produktu, PU Wstawianie nowego produktu) w 
właściwościach produktów, które podają cenę jednostkową podawaną jako cenę netto, 
jeśli produkt nie posiada atrybutu podatek lub cenę brutto, jeśli posiada atrybut podatek 
(klasa TProdukt2 typu „Entity”, która dziedziczy od klasy TProdukt1) oraz strategię
zmniejszania ceny jednostkowej wynikającej z promocji powiązaną z produktem 
zarówno z podatkiem, jak bez podatku. Ponieważ jednak promocja nie musi dotyczyć
każdego produktu, jest w związku powiązania z bazowym (głównym) produktem typu 
0..* do 1. Klasa TPromocja typu „Entity” jest dziedziczona przez pozostałe typy 
produktu. Stąd produkt powinien podawać uogólnioną cenę detaliczną: bez podatku, z 
podatkiem oraz w razie potrzeby z uwzględnieniem scenariusza dodawania promocji do 
ceny detalicznej produktu dla dwóch pierwszych przypadków (cztery typy ceny 
detalicznej).

• Wykryto związki silnej agregacji między rachunkiem i zakupami (rachunek posiada 
kolekcję zakupów) oraz słabej agregacji między zakupem a produktem (zakup składa się
z produktu bazowego lub jego następców), oraz związek typu powiązanie między 
promocją a produktem bazowym dziedziczony przez produkty potomne.

• Zastosowano klasę fasadową TAplikacja typu „Control” do oddzielenia obiektów typu 
„Entity” od pozostałej części systemu oraz klasę typu „Control” jako fabrykę obiektów 
(TFabryka) do tworzenia różnych typów produktów

3 krok analizy: Identyfikacja klas (na podstawie analizy 
przypadków użycia)
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Diagram klas – koncepcja klas typu „Entity” oraz „Controller”
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public TZakup(  )

public TProdukt1 getTProdukt(  )

public void setTProdukt1(TProdukt1 val)

public TZakup(  )

public TProdukt1 getTProdukt(  )

public void setTProdukt1(TProdukt1 val)

public TProdukt1(  )

public TPromocja getTPromocja(  )

public void setTPromocja(TPromocja val)
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2. Przykład tworzenia warstwy 
biznesowej systemu informatycznego

System  sporządzania rachunków

2.1. Opis biznesowy firmy
2.2. Sformułowanie wymagań funkcjonalnych i  

niefunkcjonalnych systemu informatycznego
2.3. Model analizy całego systemu informatycznego oparty na

diagramie przypadków użycia
2.4. Model projektowy i implementacja warstwy 

biznesowej oparty na diagramie klas i diagramach 
sekwencji tworzony metodą iteracyjno-
rozwojową sterowany realizacją
przypadków użycia
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

Implementacja 
powiązań

Metody 
przypadków 
użycia

Wzorzec fasady

Decyzja 
projektowa

Wzorzec 
strategii

Wzorzec 
fabryki 

obiektów

0..1

1..*

public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)
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package rachunek1;

import java.util.ArrayList;

public class TAplikacja

{   private ArrayList<TProdukt1> Produkty = new ArrayList<TProdukt1>();

private ArrayList<TRachunek> Rachunki = new ArrayList<TRachunek>();   

public ArrayList<TProdukt1> getProdukty () { return null;  }

public void setProdukty (ArrayList<TProdukt1> val) { }

public ArrayList<TRachunek> getRachunki () { return null;  }

public void setRachunki (ArrayList<TRachunek> val) { }

public void Wstaw_zakup (int nr, int ile, TProdukt1 produkt1) { }    

public TRachunek Szukaj_rachunek (int nr) { return null;  }    

public void Wstaw_rachunek (int nr) { }

public float Podaj_wartosc (int nr, int podatek_) { return 0.0f;  }    

public TProdukt1 Szukaj_produkt (TProdukt1 produkt) { return null;  }

public void Dodaj_produkt (String[] dane) { }

public static void main (String[] args)                                   { }

public void Wyswietl_produkty ()                                          { }

public void Wyswietl_rachunki ()                                           { }

}

Wygenerowany kod klas na podstawie diagramu klas 
opracowanego w fazy analizy 
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package rachunek1;
import java.util.ArrayList;

class TRachunek
{   

protected int numer;   
private ArrayList<TZakup> Zakupy = new ArrayList<TZakup>();
public ArrayList<TZakup> getZakupy () { return null;    }    
public void setZakupy (ArrayList<TZakup> val) { }
public TRachunek (int nr)                                { }    
public String toString ()                                    { return null;    }    

}

package rachunek1;

class TZakup
{    

protected int ilosc = 0;    
private TProdukt1 Produkt = null;    
public TProdukt1 getProdukt () { return null;    }    
public void setProdukt (TProdukt1 val) { }
public TZakup (int ailosc, TProdukt1 aProdukt)      { }    
public String toString ()                                       { return null;    }    

}
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package rachunek1;

class TProdukt1 
{   

protected String nazwa = "";   
protected float cena = 0;   
protected TPromocja promocja = null;    
public TPromocja getPromocja () { return null; }    
public void setPromocja (TPromocja val) { }
public TProdukt1 (String anazwa, float acena)                         { }    
public TProdukt1 (String anazwa, float acena, TPromocja apromocja) { } 
public String toString ()                                                      { return null; }    

}

package rachunek1;

class TProdukt2 extends TProdukt1 
{ 

public float podatek = 0;
public TProdukt2 (String anazwa, float acena, float apodatek) { }  
public TProdukt2 (String anazwa, float acena, float apodatek,TPromocja promocja) 

{ }
public String toString ()                                                          { return null; }

}
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package rachunek1;

class TPromocja
{    

public float promocja = 0;    
public TPromocja (float apromocja) { }    
public String toString ()                   { return null;    }

}

package rachunek1;

public class TFabryka
{ 

public TFabryka ()                                             { }    
public TProdukt1 Podaj_produkt (String[] dane) { return null;    }

}
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Iteracja 1
Projekt przypadku użycia
„ Szukanie produktu”

za pomocą diagramu sekwencji i 
diagramu klas. Diagram klas jest 

uzupełniany metodami zidentyfikowanymi 
podczas projektowania scenariusza 

przypadku użycia za pomocą diagramu 
sekwencji.



Zofia Kruczkiewicz, Projektowanie i 

wdrażanie systemów 

informatycznych 1

36

(1) Szukanie produktu

(TProdukt1 TAplikacja::Szukaj_produkt(TProdukt1 produkt))

7
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//TAplikacja
static private ArrayList <TProdukt1> Produkty = new ArrayList <TProdukt1>();

public TProdukt1 Szukaj_produkt (TProdukt1 produkt)  
{  
int idx;
if ((idx=Produkty.indexOf(produkt))!=-1 ) 
{
produkt=Produkty.get(idx);
return produkt;
}
return null; 
}
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8 oraz 9 lub 
10 

(7) boolean TProdukt1::equals(Object aTProdukt)
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//class TProdukt1
public boolean equals (Object aTProdukt)
{  

TProdukt1 aTProdukt1= (TProdukt1)aTProdukt;  
if ( aTProdukt1 == null ) 

return false;      
boolean bStatus = true;      
if ( !nazwa.equals(aTProdukt1.nazwa)) bStatus = false;
else
if (this.Podaj_podatek()!=aTProdukt1.Podaj_podatek()) 

bStatus = false;       
else

if (this.cena!=aTProdukt1.cena) 
bStatus = false;       

else
if (this.Podaj_cene()!=aTProdukt1.Podaj_cene()) 

bStatus = false;        
return bStatus;    

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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9 lub 10 

(9) 

float TProdukt1::Czesc_brutto()

(10) 
float TProdukt2::Czesc_brutto()

(8) 

float TProdukt1::Podaj_cene()
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//class TProdukt1
public float Podaj_cene ()

{ 
return cena + Czesc_brutto(); 

}    

public float Podaj_podatek () 
{ 

return -1;
}    

public float Czesc_brutto ()       
{ 

if (promocja != null) 
return cena * (-promocja.Podaj_promocje()/100);      

return 0F; 
}
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public  float Czesc_brutto ()        //class TProdukt2
{ 
float dodatek = 0;
if (promocja  != null)

dodatek= cena*(-promocja.Podaj_promocje()/100);
return cena*podatek/100 + dodatek; 

}  

public float Podaj_podatek ()  
{ 

return podatek;   
} 

//class TPromocja lub dowolny jej następca
public  float Podaj_promocje ()

{  
if (promocja<50)     //jakiś algorytm obliczania promocji

return promocja; 
return promocja ∗1.1F;

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*



Zofia Kruczkiewicz, Projektowanie i 

wdrażanie systemów 

informatycznych 1

4545

Iteracja 2
Projekt przypadku użycia

„ Wstawianie nowego produktu”
za pomocą diagramu sekwencji i diagramu 

klas. Diagram klas jest uzupełniany metodami 
zidentyfikowanymi podczas projektowania 
scenariusza przypadku użycia za pomocą

diagramu sekwencji.
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1

(2) Wstawianie nowego produktu

(void TAplikacja::Dodaj_produkt(String [] dane))

17
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//class TAplikacja

static private ArrayList <TProdukt1> Produkty = new ArrayList <TProdukt1>();

public void Dodaj_produkt (String dane[])
{  

TFabryka fabryka = new TFabryka();
TProdukt1 produkt = fabryka.Podaj_produkt(dane);
if (Szukaj_produkt(produkt) == null)

Produkty.add(produkt);     
}
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(17)

TProdukt1 TFabryka::Podaj_produkt(String dane[])
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public class TFabryka //Decyzje na poziomie tworzenia kodu
{ 

public TFabryka() { }     

public TProdukt1 Podaj_produkt(String dane[])
{

TProdukt1 produkt = null; 
TPromocja promocja = null;
switch ( Integer.parseInt(dane[0]) )

{case 0: produkt= new TProdukt1(dane[1], Float.parseFloat(dane[2]));
break;

case 1: promocja = new TPromocja(Float.parseFloat(dane[3]));
produkt= new TProdukt1(dane[1], Float.parseFloat(dane[2]), promocja);       
break;

case 2: produkt = new TProdukt2(dane[1],Float.parseFloat(dane[2]), 
Float.parseFloat(dane[3])); 

break;
case 3: promocja = new TPromocja(Float.parseFloat(dane[4]));

produkt= new TProdukt2(dane[1], Float.parseFloat(dane[2]),
Float.parseFloat(dane[3]), promocja);       

break;
}
return produkt;

}
promocja – obiekt z rodziny typu Strategia

produkt – obiekt z rodziny Kontekst
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//TAplikacja
public void Wyswietl_produkty()  {

TProdukt1 produkt;
Iterator <TProdukt1> it = Produkty.iterator();
while (it.hasNext())  {

produkt = it.next();
System.out.println(produkt.toString());

}
}

//TProdukt1
public String toString() 
{ StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

sb.append(" nazwa : ");         
sb.append(nazwa);        
sb.append(" cena : ");        
sb.append(Podaj_cene());        
if (promocja != null) {
sb.append(promocja.toString());

}        
return sb.toString();    

}

//TProdukt2
public String toString() 

{
StringBuffer sb = new StringBuffer ();
sb.append(super.toString());
sb.append (" podatek : " );
sb.append ( podatek ); 
return sb.toString ();

}

Metody pomocnicze w klasie TAplikacja, TProdukt1 i TProdukt2
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public static void main(String args[])   //TAplikacja
{ 

TAplikacja app=new TAplikacja();
String dane1[]={"0","1","1"};              
String dane2[]={"0","2","2"};

app.Dodaj_produkt(dane1);
app.Dodaj_produkt(dane2);
app.Dodaj_produkt(dane1);

String dane3[]={"2","3","3","14"};       
String dane4[]={"2","4","4","22"};

app.Dodaj_produkt(dane3);   
app.Dodaj_produkt(dane4);     
app.Dodaj_produkt(dane3);    

String dane5[]={"1","5","1","30"};       
String dane6[]={"1","6","2","50"}; 
String dane7[]={"3","7","5.47","3","30"};  
String dane8[]={"3","8","13.93","7","50"};

app.Dodaj_produkt(dane5);  
app.Dodaj_produkt(dane6);  
app.Dodaj_produkt(dane5);  
app.Dodaj_produkt(dane7);  
app.Dodaj_produkt(dane8);  
app.Dodaj_produkt(dane7); 
System.out.println("\nProdukty\n");
app.Wyswietl_produkty();

}
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Iteracja 3
Projekt przypadku użycia
„ Szukanie rachunku ”

za pomocą diagramu sekwencji i diagramu 
klas. Diagram klas jest uzupełniany metodami 

zidentyfikowanymi podczas projektowania 
scenariusza przypadku użycia za pomocą

diagramu sekwencji.
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(3) Szukanie rachunku

(TRachunek TAplikacja::Szukaj_rachunek(int nr))

11
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//TAplikacja
static private ArrayList <TRachunek> Rachunki  =

new ArrayList <TRachunek>();

public TRachunek Szukaj_rachunek (int nr)  
{ 

TRachunek rachunek = new TRachunek(nr);
int idx;
if ((idx=Rachunki.indexOf(rachunek)) != -1)
{ 

rachunek=Rachunki.get(idx);
return rachunek;

}
return null;      

} 
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(11) boolean TRachunek::equals(Object rachunek)
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//TRachunek

public boolean equals (Object aTRachunek) 
{ 

TRachunek rachunek= (TRachunek)aTRachunek;
boolean bStatus = true;
if ( numer!= rachunek.numer ) 

bStatus = false; 
return bStatus;

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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Iteracja 4 
Projekt przypadku użycia

„ Wstawianie nowego rachunku”
za pomocą diagramu sekwencji i diagramu 

klas. Diagram klas jest uzupełniany metodami 
zidentyfikowanymi podczas projektowania 
scenariusza przypadku użycia za pomocą

diagramu sekwencji.
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(4) Wstawianie nowego rachunku

(void TAplikacja::Wstaw_rachunek(int nr))

3
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//TAplikacja

static private ArrayList <TRachunek> Rachunki  = new ArrayList <TRachunek>();

public void Wstaw_rachunek (int nr)    
{ 

TRachunek rachunek=new TRachunek(nr);
if (Szukaj_rachunek(nr) == null)

Rachunki.add(rachunek);  
} 
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//Decyzje na poziomie tworzenia kodu
//TAplikacja
public void Wyswietl_rachunki() {

TRachunek rachunek;
Iterator <TRachunek> it = Rachunki.iterator();
while (it.hasNext()) {

rachunek = it.next();
System.out.println(rachunek.toString()); }

}

//TRachunek
public String toString() {
TZakup z;
StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append(" Rachunek : ");
sb.append(numer + "\n");
Iterator<TZakup> it = Zakupy.iterator();
while (it.hasNext()) {

z = it.next();
sb.append(z.toString() + "\n"); }

return sb.toString(); }

//TZakup
public String toString() {

StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append(" ilosc : ");
sb.append(ilosc);
sb.append(" Produkt : ");
sb.append(Produkt.toString());
return sb.toString();

}

Metody pomocnicze w klasach Taplikacja, Trachunek i TZakup
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//c.d. kodu metody main po implementacji przypadków użycia:
// Szukanie rachunku i Wstawianie nowego rachunku

app.Wstaw_rachunek(1);
app.Wstaw_rachunek(1);
app.Wstaw_rachunek(2);
System.out.println("\nRachunki\n");
TRachunek pom;
if ((pom = app.Szukaj_rachunek(1)) != null) {

System.out.println(pom.toString());
}
if ((pom = app.Szukaj_rachunek(2)) != null) {

System.out.println(pom.toString());
}

}
}
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Iteracja 5
Projekt przypadku użycia

„Wstawianie nowego zakupu”
za pomocą diagramu sekwencji i diagramu 

klas. Diagram klas jest uzupełniany metodami 
zidentyfikowanymi podczas projektowania 
scenariusza przypadku użycia za pomocą

diagramu sekwencji.
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(5) Wstawianie nowego zakupu
(void TAplikacja::Wstaw_zakup (int nr, int ailosc, String dane[]))

3

1

12
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//TAplikacja

public void Wstaw_zakup(int nr, int ile, String dane[]) {
TRachunek rachunek;
TFabryka fabryka = new TFabryka();
TProdukt1 produkt1 = fabryka.Podaj_produkt(dane);
if ((rachunek = Szukaj_rachunek(nr)) != null) {

if ((produkt1 = Szukaj_produkt(produkt1)) != null) {
rachunek.Dodaj_zakup(new TZakup(ile, produkt1));

}
}

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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(12) void TRachunek::Dodaj zakup(TZakup aTZakup)

13
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//TRachunek

private ArrayList<TZakup> Zakupy = new ArrayList<TZakup>();

public void Dodaj_zakup (TZakup aTZakup) 
{ 

TZakup zakup;
if ((zakup = Szukaj_zakup(aTZakup)) != null)

zakup.Dodaj_ilosc(aTZakup.Podaj_ilosc());
else

Zakupy.add(aTZakup);      
}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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(13) TZakup TRachunek::Szukaj_zakup(TZakup aTZakup)

14
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//TRachunek

private ArrayList<TZakup> Zakupy = new ArrayList<TZakup>();

public TZakup Szukaj_zakup (TZakup aTZakup)
{   

int idx; 
if ((idx=Zakupy.indexOf(aTZakup))!=-1)

{ 
aTZakup=Zakupy.get(idx);
return aTZakup; 

}
return null;         

}
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(14) boolean TZakup::equals(Object zakup)

7



Zofia Kruczkiewicz, Projektowanie i 

wdrażanie systemów 

informatycznych 1

75Zofia Kruczkiewicz, Modelowanie i 

analiza systemów informatycznych 4

75

//TZakup

private TProdukt1 Produkt = null;

public boolean equals ( Object aTZakup ) 
{  

TZakup zakup=(TZakup)aTZakup;
if ( zakup == null ) 

return false;
boolean bStatus = true;
if ( !Produkt.equals(zakup.Produkt) ) 

bStatus = false; 
return bStatus;

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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//TZakup

public  void Dodaj_ilosc ( int avoid)  
{  

ilosc+=avoid;   
}

public  int Podaj_ilosc ()  
{ 

return ilosc;   
}  
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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//c.d. kodu metody main po implementacji przypadków użycia:
// Wstawianie nowego zakupu

app.Wstaw_zakup(1, 1, dane1);
app.Wstaw_zakup(1, 2, dane2);
app.Wstaw_zakup(1, 1, dane3);
app.Wstaw_zakup(1, 4, dane4);
app.Wstaw_zakup(1, 1, dane5);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane6);
app.Wstaw_zakup(2, 3, dane7);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane8);
app.Wstaw_zakup(2, 4, dane2);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane4);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane6);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane8);
System.out.println("\nRachunki\n");
TRachunek pom;
if ((pom = app.Szukaj_rachunek(1)) != null) {

System.out.println(pom.toString()); }
if ((pom = app.Szukaj_rachunek(2)) != null) {

System.out.println(pom.toString()); }
}

}
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Iteracja 6
Projekt przypadku użycia

„Obliczanie wartości rachunku”
za pomocą diagramu sekwencji i diagramu 

klas. Diagram klas jest uzupełniany metodami 
zidentyfikowanymi podczas projektowania 
scenariusza przypadku użycia za pomocą

diagramu sekwencji.
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(6) Obliczanie wartosci rachunku

(float TAplikacja::Podaj_wartosc(int nr, int podatek_))

3

15
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//TAplikacja

public  float Podaj_wartosc (int nr, int podatek_)  
{ 
TRachunek rachunek;
rachunek = Szukaj_rachunek(nr);
if (rachunek != null)

return rachunek.Podaj_wartosc(podatek_);
return 0F; 

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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(9) float TRachunek::Podaj_wartosc(int podatek_)

16
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//TRachunek

private ArrayList<TZakup> Zakupy = 
new ArrayList<TZakup>();

public float Podaj_wartosc (int podatek_) 
{ 

float suma=0;
TZakup zakup;
Iterator <TZakup> it=Zakupy.iterator();
while (it.hasNext())
{  zakup = it.next();

suma += zakup.Podaj_wartosc(podatek_);
} 

return suma; 
}
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(10) float TZakup::Podaj_wartosc(int podatek_)

8 oraz 9 
lub 10 
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//TZakup

private TProdukt1 Produkt = null;

public  float Podaj_wartosc (int podatek_)  
{ 
if (podatek_==-2 ||podatek_==Produkt.Podaj_podatek())

return ilosc*Produkt.Podaj_cene(); 
return 0F;

}
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public TPromocja getTPromocja(  )
public void setTPromocja(TPromocja val)

0..1

1..*
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// TRachunek – zmiana kodu metody toString(), 
// drukująca wartości rachunku w rożnych kategoriach

public String toString() 
{      TZakup z;

StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append(" Rachunek : ");
sb.append(numer + "\n");
Iterator<TZakup> it = Zakupy.iterator();
while (it.hasNext()) {

z = it.next();
sb.append(z.toString() + "\n");

}
sb.append("Wartosc zakupow 0: " + Podaj_wartosc(-1)  + "\n");
sb.append("Wartosc zakupow A: " + Podaj_wartosc(3)   + "\n");
sb.append("Wartosc zakupow B: " + Podaj_wartosc(7)   + "\n");
sb.append("Wartosc zakupow C: " + Podaj_wartosc(14) + "\n");
sb.append("Wartosc zakupow D: " + Podaj_wartosc(22) + "\n");
sb.append("Wartosc rachunku: "   + Podaj_wartosc(-2)  + "\n"); 
return sb.toString();

}
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public static void main(String args[])  //kod metody main po 
{ TAplikacja app=new TAplikacja();     //implementacji

String dane1[]={"0","1","1"};         // 6-u przypadków użycia
String dane2[]={"0","2","2"}; // identyczny jak po impelemntacji

app.Dodaj_produkt(dane1); // 5-go przypadku użycia
app.Dodaj_produkt(dane2);
app.Dodaj_produkt(dane1);

String dane3[]={"2","3","3","14"};       
String dane4[]={"2","4","4","22"};

app.Dodaj_produkt(dane3);   
app.Dodaj_produkt(dane4);     
app.Dodaj_produkt(dane3);    

String dane5[]={"1","5","1","30"};        
String dane6[]={"1","6","2","50"}; 
String dane7[]={"3","7","5.47","3","30"};  
String dane8[]={"3","8","13.93","7","50"};

app.Dodaj_produkt(dane5);  
app.Dodaj_produkt(dane6);  
app.Dodaj_produkt(dane5);  
app.Dodaj_produkt(dane7);  
app.Dodaj_produkt(dane8);  
app.Dodaj_produkt(dane7); 
System.out.println("\nProdukty\n");
app.Wyswietl_produkty();
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//c.d. kodu metody main po implementacji przypadków użycia:
// Szukanie rachunku i Wstawianie nowego rachunku

app.Wstaw_rachunek(1);
app.Wstaw_rachunek(1);
app.Wstaw_rachunek(2);
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//c.d. kodu metody main po implementacji przypadków użycia:
// Wstawianie nowego zakupu

app.Wstaw_zakup(1, 1, dane1);
app.Wstaw_zakup(1, 2, dane2);
app.Wstaw_zakup(1, 1, dane3);
app.Wstaw_zakup(1, 4, dane4);
app.Wstaw_zakup(1, 1, dane5);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane6);
app.Wstaw_zakup(2, 3, dane7);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane8);
app.Wstaw_zakup(2, 4, dane2);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane4);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane6);
app.Wstaw_zakup(2, 1, dane8);
System.out.println("\nRachunki\n");
TRachunek pom;
if ((pom = app.Szukaj_rachunek(1)) != null) {

System.out.println(pom.toString()); }
if ((pom = app.Szukaj_rachunek(2)) != null) {

System.out.println(pom.toString()); }
}

}

93
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