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zaawansowane technologie Javy
będziesz miał wydatki
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Budżet to plan przychodów i wydatków. Budżet może dotyczyć dowolnej skali — od budżetu domowego
poprzez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa.
Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrówno-

ważony (bilansować się) albo wykazywać deficyt.
Budżet pełniący rolę planu buduje się najczęściej opierając się na danych o wykonaniu budżetu w po-

przednim roku (danych historycznych) i dopasowując wzajemnie sumę wydatków i przychodów, aby uzyskać
określony wynik docelowy.
Budżet operacyjny (zazwyczaj roczny) zawiera informacje o zadaniach, które mają być sfinansowane oraz

o koordynacji i harmonogramie przychodów i wydatków umożliwiającej realizację planu. Jednym z zadań we-
wnętrznej kontroli finansowej w przedsiębiorstwie jest badanie odchyłek od budżetu oraz analizowanie przyczyn
odchyłek większych od ustalonej odchyłki progowej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet

Termin budżet pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania
dochodów.
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Zadanie.

Napisz aplikację okienkową w technologii Swing, która będzie podręczną pamięcią wydatków.
Aplikacja ma pokazywać w tabeli JTable zestawienie bieżących wydatków użytkownika, umożliwiać ich

kasowanie (wydatek uregulowany), modyfikację (zmiana terminu płatności) i dodawanie nowych. Pojedynczy
wydatek ma posiadać kilka cech charakterystycznych: kwotę wydatku, termin płatności i opis. Wprowadzenie
nowego wydatku i modyfikację istniejącego wykonuj za pomocą modalnych okien dialogowych. Twoja aplikacja
ma umożliwiać sortowanie wydatków po datach i po opisach. Dodatkowo program powinien być wyposażony
w menu, za pomocą którego będzie można wykonywać poszczególne czynności związane z danymi (operacje
słownikowe i sortowanie) oraz zarządzać samą aplikacją (wyjście z programu, pomoc, dynamiczna zmiana
ustawień językowych).
Najważniejszą cechą tej prostej aplikacji ma być jej internacjonalizacja. Wszystkie komunikaty w programie

mają być sparametryzowane (łącznie z tytułem okienka, opcjami w menu i opisami w oknach dialogowych).
Do lokalizacji użyj obiektu ResourceBundle i plików właściwości .properties — przygotuj wersję z trzema
językami: angileskim (język domyślny), polskim (język _pl_PL) i jeszcze innym (na przykład rosyjskim _ru).
Dla polskiej wersji językowej przygotuj też własny kolator RuleBasedCollator, który pozwoli sortować opisy
wydatków bez uwzględniania wielkości liter. Nie zapomnij o lokalizacji walut i dat w programie.
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