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System elektroniczny portalu sprzedaży nieruchomości umożliwia dodawanie i wyszukiwanie ofert 
sprzedaży mieszkań w Warszawie.

Opis mieszkania w systemie zawiera podstawowe informacje o mieszkaniu takie, jak powierzchnia 
mieszkania, liczba pokoi, piętro, na którym znajduje się mieszkanie, liczba pięter w budynku, rok 
wybudowania  budynku,  informacja,  czy w budynku jest  winda  oraz  czy do  mieszkania  należy 
miejsce garażowe. Każde mieszkanie ma określoną lokalizację: dzielnicę oraz ulicę, przy której 
znajduje  się  mieszkanie.  System  nie  przechowuje  szczegółowych  informacji  o  adresie 
nieruchomości. Ponadto w opisie znajdują się informacje o ofercie sprzedaży: cena mieszkania, data 
dodania ogłoszenia, kontaktowy numer telefonu. Do opisu mogą być dołączone zdjęcia mieszkania.

Portalu używają zarówno kupujący, jak i sprzedający mieszkania. Sprzedającymi mogą być osoby 
fizyczne oraz agencje nieruchomości.

Sprzedający dodają ogłoszenia  do systemu.  Ogłoszenie  jest  ważne przez dwa tygodnie,  po tym 
czasie  wygasa.  Sprzedający  może  odnowić  swoje  ogłoszenie  z  takimi  samymi  danymi, 
zaktualizować  swoje  ogłoszenie  lub  nic  nie  zrobić.  Sprzedające  osoby  fizyczne  często  są 
niecierpliwe. Jeśli przez kolejne dwa miesiące nie uda im się sprzedać mieszkania, obniżają cenę o 
5%. Na drugim biegunie są sprzedający uparci, którzy nigdy nie zmieniają swojej oferty. Agencje 
nieruchomości raz w miesiącu kontaktują się z właścicielem mieszkania i pytają go, czy powinni 
zaktualizować ogłoszenie. 

Kupujący  mają  różne  wymagania  dotyczące  szukanych  mieszkań.  Niektórzy  szukają  mieszkań 
o określonej liczbie pokoi lub wybudowanych w określonym przedziale lat. Inni koniecznie chcą 
kupić mieszkanie w określonej dzielnicy. Większość klientów ma dobrze określony budżet, więc 
szukają mieszkań, których cena nie przekracza założonej przez nich ceny. Oczywiście możliwe są 
inne  wymagania.  Klienci  swoje  szczegółowe  wymagania  mogą  łączyć  różnymi  operacjami 
logicznymi: and, or, not.

System wyszukuje listę mieszkań spełniających podane przez kupującego wymagania. Następnie 
klienci  ręcznie  przeglądają  listę  znalezionych  nieruchomości  i  wybierają  mieszkania,  które 
chcieliby obejrzeć. Stosują przy tym różne strategie:

• niektórzy chcą obejrzeć wszystkie mieszkania znalezione przez system,
• inni  są  zainteresowani  mieszkaniem,  tylko  jeśli  wystrój  mieszkania  zaprezentowany  na 

zdjęciach odpowiada ich gustowi, ofert bez zdjęć w ogóle nie biorą pod uwagę,
• niektórzy losowo wybierają pięć mieszkań do obejrzenia, jeśli system znajdzie mniej niż 

pięć mieszkań spełniających ich wymagania, to oglądają wszystkie znalezione mieszkania,
• możliwe są także inne strategie.

Polecenie:
1. Zaprojektuj hierarchię klas umożliwiającą realizację tego systemu. Uwzględnij w projekcie 

związki między klasami, atrybuty, metody i konstruktory.
2. Zaimplementuj  metodę  wybierania  przez  klientów  listy  mieszkań  do  obejrzenia  oraz 

wszystkie  niestandardowe  metody,  z  których  ona  korzysta.  W  szczególności  należy 
zaimplementować wyszukiwanie przez system mieszkań spełniających podane wymagania. 
Nie  trzeba  implementować  metod,  których  działania  nie  wyjaśniono  w  treści  zadania. 
Przykładowo, w treści nie wyjaśniono sposobu oceny wystroju mieszkania według własnego 
gustu, więc nie trzeba tego implementować, a jedynie przewidzieć miejsce w projekcie.

3. Zaimplementuj opisane w treści wymagania kupujących.
4. Zaimplementuj  metodę  aktualizującą  ogłoszenie  po  jego  wygaśnięciu  oraz  wszystkie 

niestandardowe metody, z których ona korzysta.


