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Лабораторијска вежба број 2 из Пројектовања софтвера 
 

 

Коришћењем нотације UML, пројектовати решење следећег проблема.  

Моделује се симулатор фиктивне кафетерије “Central Perk”. У кафетерији постоји само једна каса. 

Приликом уласка у кафетерију гост стаје у ред испред касе. Запослени који ради за касом позива госте 

редоследом долазака на касу, једног по једног, и формира поруџбину. Гост може да поручи више ставки. 

За поруџбину је потребно чувати врсту (за_понети, регуларна) и напомене (ниска). У случају поруџбине 

”за_понети”, адреса се прослеђује кроз напомене. Ставкама се може одредити одредити цена. Кафа и 

бисквит су ставке. Такође, пакет који се састоји од кафе и бисквита, а може да садржи и друге пакете, је 

ставка. Кафа која може да се наручи може да буде еspresso, latte или latte macchiato. У било коју од кафа 

могу да се додају зачини: кокос, цимет и чили. Додавањем зачина цена кафе се повећава на различите 

начине за различите зачине. За припрему кафе, као и за њено млевење задужен је бариста. Начин млевења 

зависи од квалитета кафе. За прављење бисквита је задужен пекар запослен у кафетерији. У кафетерији 

постоји шанк на ком се налази ред поруџбина у припреми, као и редови спремних регуларних и спремних 

поруџбина за понети. Након наручивања, касир региструје поруџбину на монитору, а гост добија број, 

излази из реда на каси и чека да се на монитору прикаже његов број. Број поруџбине се појављује на 

монитору након што бариста и/или пекар заврше припрему (последњи од њих двојице који заврши 

припрему свог дела региструје завршетак) и додају поруџбину у ред спремних поруџбина на шанку. Када 

се прикаже његов број, гост преузима своју поруџбину из реда спремних са шанка. Гост такође може да 

поручи телефоном, када се његова поруџбина поставља у ред поруџбинa у припреми. Достављач, који је 

такође запослен у кафетерији их преузима са шанка и доставља. Достављање може да се врши тако да 

достављач пређе најкраћи пут или по абецедном редоследу адресе. 

 

Приложити: 

● дијаграме класа (односе међу класама и садржаје класа на потребном броју дијаграма), логично 

распоређених по пакетима; 

● приказ коришћених пројектних узорака; 

● дијаграм случајева коришћења за запосленог на каси, баристу, достављача и пекара као актере 

● дијаграм активности који приказује рад госта, касира, баристе и монитора од почетка до краја 

радног времена.  

НАПОМЕНЕ:  

a) За израду задатка, на располагању је 135 минута. 

б) Текст сиве боје одговара тексту домаћег задатака, додатни захтеви су написани црном бојом. 

в) Решење домаћег задатка је приложено и дозвољено је извршити само неопходне измене да би се прилагодило додатним 

захтевима лаб вежбе. 

в) На располагању је UML документација на Web-у, на адресама:  

https://www.uml-diagrams.org/ и https://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF  

г) Рад (искључиво један .mdj фајл) се предаје на мрежном диску Rad (L:). 

д) Није дозвољено уз себе имати електронске уређаје, без обзира да ли су укључени или искључени. 

ђ) Оцене радова биће објављене на Web-у на адреси: http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4ps/. 
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