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Zadanie.

Tym razem wyobraź sobie, że jesteś rosyjskim oligarchą (takim jak Oleg Deripaska, Michaił Prochorow
czy Aleksander Lebiediew). Ty jako oligarcha sprzedajesz czas na swoim najbardziej opiniotwórczym portalu
polityczno–ekonomicznym o nazwie “rosyjska prawda”.
Jak działa ten portal? Otóż na portalu pokazywane są spoty reklamowe. Datę i czas ich emisji wy-

kupują u Ciebie politycy, biznesmeni, przemysłowcy, obszarnicy, artyści, agencje ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne, banki, giełdy, zdarzają się nawet nawiedzeni prorocy — jednym słowem wszyscy, którzy chcą coś
zareklamować lub wylansować. Cena za emisję spotu rośnie liniowo względem dystansu pomiędzy czasem
zamówienia a czasem emisji — opłaca się więc czekać do ostatniej chwili, chociaż ryzykuje się brakiem wolnego
terminu. Ale każdy kto kręci lody w Rosji umie sobie radzić w takich warunkch.

∗

Napisz aplikację okienkową w technologii Swing, która będzie ilustrowała wyświetlające się spoty na portalu
“rosyjska prawda”. Na portalu powinien być widoczny zegar oraz ewentualnie spot z nazwą zleceniodawcy.
W Twojej aplikacji oprócz widoku samego portalu pokaż osoby, które składają zamówienia — niech będą

to politycy, gdyż zbliża się termin wyborów. Każdy polityk, klient naszego portalu, niech będzie osobnym
wątkiem. Wątki te co jakiś czas próbują wykupić niezbyt odległy od bieżącego czasu przedział na swój spot
reklamowy. Chcielibyśmy też mieć w aplikacji możliwość ręcznego przydzielania czasu na spoty dla wybranych
polityków za pomocą ergonomicznego panelu (pokrętła, suwaki, spinery, itp); oczywiście w przypadku konfliktu
nasze żądanie zostanie odrzucone. Dodatkowo, chcielibyśmy na bieżąco śledzić ile pieniędzy wpłynęło na konto
portalu i ile pieniędzy ubyło z portfeli poszczególnych klientów (płatność następuje w momencie przyjęcia
zamówienia).
W swojej aplikacji skorzystaj z technologii JavaBeans. Każde zamówienie spotu niech będzie ziarnem.

Ziarno trafi do kolejki, gdy określony w nim termin emisji spotu nie będzie kolidował z żadnym innym terminem.
Ziarno, które koliduje lub które odnosi się do czasu przeszłego nie zostanie zaakceptowane. Po zakończeniu
emisji z kolejki jest usuwane ziarno związane z emitowanym spotem.
Przed zamknięciem aplikacji wykonaj serializację do pliku całej kolejki z zaplanowanymi spotami. Po jej

ponownym uruchomieniu odczytaj z tego pliku ostatni stan kolejki i po usunięciu z niej przeterminowanych
spotów kontynuuj pracę dalej.
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Powodzenia wśród rosyjskich rekinów finansowych!
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