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Oblig nr. 3 alternativ a (av 4) i INF1000 – vår 2009 
 

Gulbrand Grås husleiesystem 
 
Leveringsfrist 
Oppgaven må leveres senest kl 16:00 fredag 16. oktober 2009.  
 
Formål 
Trening i å løse et større programmeringsproblem ved å kombinere de ulike elementene 
vi har sett på til nå (array, metoder, klasser, brukerinteraksjon, filbehandling, m.m.). 
 
Leveringskrav 
Det presiseres at du minimum skal ha de 4 klassene beskrevet i hintene. En løsning 
uten disse klassene godkjennes ikke! 
 
Oppgaven skal utføres individuelt og den skal leveres ved via Joly. Virker ikke Joly, 
kan du sende besvarelsen som vedlegg i en e-post til gruppelæreren din. Joly kan nåes 
via følgende link: http://obelix.ifi.uio.no:8080/wizard.html  
 
Hver student plikter seg å ha lest og forstått følgende krav til innleverte oppgaver ved 
Institutt for informatikk: http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf  
 
Du skal levere 3 filer. 
 

▪ Oblig3.java 
Denne filen inneholder det ferdige Java-programmet ditt (all Java-kode skal ligge i 
denne filen). Filer med endelsen .class skal ikke leveres. 
 

▪ Hybeldata.txt 
Den tekstbaserte datafilen for husleiesystemet. 
 

▪ Torpedo.txt 
Et eksempel på denne filen, hvor minst en student har blitt kastet ut fra hybelen sin. 
 
De siste 2 filene kan du legge sammen i en zip-fil. 
 
NB! Joly-systemet virker bare på Blindern-maskinene (og som oftest hjemmefra hvis 
du har VPN eller Remote Desktop i Windows). Sender du inn innleveringen din fra en 
e-postkonto som yahoo, gmail eller hotmail, er det en stor sjanse at spamfilteret på IFI 
tar besvarelsen og den vil aldri nå hjelpelærerer. Send derfor helst besvarelsen din fra 
den e-postkontoen du har fått på Universitetet. Du er ansvarlig for at besvarelsen din 
blir levert! 
 
 
 

Lykke til! 
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Oppgave 
 
Gulbrand Grås firma HaiHus AS leier ut studenthybler i Ruritanias hovedstad Uqbar. 
Du skal hjelpe han å lage et system for å administrere utleie og effektivt kreve inn 
ubetalt husleie. 
 
I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer, 
nummerert fra 1-3. I hver etasje finner vi 6 hybler og et fellesareal. Hver hybel navngis 
med etasje + en bokstav. Første hybel har bokstaven B, siste hybel har bokstaven G. 
Fellesarealet er markert med bokstaven A. For eksempel 2A fellesarealet i andre etasje, 
mens 1E er hybel E i første etasje. 
 
Nedenfor ser du en illustrasjon av en etasje (etasjene er identiske). 
 

 
Økonomi 
 

Guldbrand Grå krever 5000 kroner i måneden for en hybel de to nederste etasjene. 
Månedsprisen for en hybel i toppetasjen er 6000 kroner på grunn av utsikten. 
 
Guldbrand har beregnet 1200 kroner i utgifter per hybel per måned (strøm, faste 
avgifter, avskrivinger), selv om det ikke bor noen der. Utgiftene for fellesarealet er litt 
høyere, siden det er der matlagingen foregår. Disse er beregnet til 1400 kroner per 
etasje (og inngår i Gudbrands beregning av eget overskudd). 
 
Programmet 
 

Programmet skal være menystyrt. Når det starter opp skal det skrives ut en meny over 
mulige kommandoer på skjermen og be brukeren om å gi en kommando. Taster 
brukeren en ulovlig kommando, skal det gis feilmelding. Menyen skal gå i løkke helt til 
brukeren taster '0' for å avslutte. 
 
Menyvalgene systemet skal ha er: 
 

0. Avslutt 
1. Skriv oversikt 
2. Registrer ny leietager 
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3. Registrer (frivillig) utflytting 
4. Registrer betaling fra leietager 
5. Månedskjøring av husleie 
6. Sjekk om leietagere skal kastes ut 
7. Lag backup av Hybeldata.txt 

 
Filen Hybeldata.txt 
 

Når programmet starter opp og før hovedmenyen skrives ut på skjermen(!), skal 
programmet lese filen Hybeldata.txt. I denne filen ligger det lagret hvilke hybler som er 
ledige og hvilke som er opptatt. For de hyblene som er opptatt skal studentens navn og 
saldo lagres. I tillegg skal måneds-nummeret, årstallet, antall måneder systemet har 
vært i drift og Guldbrands totale fortjeneste hittil lagres. 
 
Når brukeren velger '0' på hovedmenyen for å avslutte skal alle dataene som ligger 
lagret inni programmet skrives tilbake til filen igjen. Slik kan Gulbrand starte og 
avslutte programmet uten å miste data. 
 
Første linjen i filen har følgende format: 
 

 int måned; int år; int totaltAntallMåneder; int totalFortjeneste; 
 
Måned skal være månedsnummeret. Det er et tall fra 1 til 12. År skal være årstallet, f. 
eks. 2009. De tredje tallet er antall måneder systemet har vært i drift. Til slutt skal 
Gulbrands fortjeneste lagres. Alle fire tallene oppdateres hver gang menyvalg nummer 
5 kjøres (men de skrives tilbake til fil først når programmet avsluttes). 
 
Deretter er det 18 linjer (en for hver hybel) på følgende format: 
 

 int etasje; char bokstav; String studentnavn; int saldo; 
 

Et eksempel på en slik linje kan være: 
 

 3; G; Kalle Klovn; 3400; 
 
For tomme hybler skal studentnavn være TOM HYBEL og saldo skal settes til 0. Merk: 
For enkelthetens skyld kan du anta at alle studenter har unike navn. 
 
Menyvalgene 
 

1. Skriv oversikt 
Dette menyvalget skal skrive ut en oversikt over alle hyblene som viser, for hver hybel, 
hybelnavn, leietager og saldo. Dersom hybelen er ledig, skal teksten LEDIG skrives ut 
i stedet for leietagerens navn og saldoen på skjermen skal settes til 0. Eksempel: 
 
 

    Hybel Leietager                  Saldo 
    ----- -------------------------- -------- 
    1B    ~ LEDIG ~                         0 
    1C    Ole Brum                       1100 
    1D    Nasse Nøff                     4600 
    1E    ~ LEDIG ~                         0 
          ... osv ... 
 
    Måned:             4/2009 
    Måneder i drift:   17 
    Total fortjeneste: 262000 
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Til slutt skal nåværende måned (og år), antall måneder systemet har vært i drift og total 
fortjeneste skrives ut til skjerm, slik som på eksempelet over. 
 
2. Registrer ny leietager 
Denne kommandoen kjøres når en student ønsker å leie hybel. Først skal systemet 
sjekke om det er noen ledige hybler. Hvis det ikke finner noen ledige skal det skrive en 
feilmelding og returnere til hovedmenyen. Er det ledige hybler i programmet skal 
hybelnavnene (slik som f.eks 2B) skrives ut til skjerm. 
 
Så skal programmet spørre om hvilken hybel studenten ønsker å leie (etasje og rom). 
Er hybelen ledig, skal programmet spørre om studentens navn. 
 
Når en student flytter inn må hun betale et depositum på 10 000 kroner. Da trekkes 
månedsleien for den første måneden av depositumet. Husk at det er forskjellige 
månedleier! Det som er til overs settes inn på studentens saldo. 
 
Programmet skal til slutt skrive ut en beskjed på skjermen om at innflyttingen gikk fint. 
Beskjeden skal inneholde hybelnavnet (etasje + bokstav), studentens navn og saldo. 
 
3. Registrer (frivillig) utflytting 
Programmet spør om navnet på studenten som ønsker å flytte ut. Programmet skal 
deretter se gjennom alle hyblene og se om den finner studenten. Blir studenten funnet, 
fjernes hun fra registeret og hybelnavnet skal skrives til skjerm. Hvis studenten ikke 
blir funnet, skal det gis en feilmelding. 
 
Ved utflytting betaler studentene et gebyr på 650 kroner. Dette skal legges til Gulbrands 
totale fortjeneste. I tillegg skal det skrives til skjerm hvor mye studenten har på 
saldoen. (For enkelthetens skyld: Selv om saldoen er negativ kan du anta at den er 
betalt når en student flytter ut.) 
 
4. Registrer betaling fra leietager 
Programmet skal spørre om navnet på hybelen (f.eks. 2B) der beboeren skal betale, og 
beløpet som betales. Beløpet registreres på studentens saldo. Hvis hybelen som oppgis 
ikke har beboer, eller et negativt beløp oppgis, skal det gis feilmelding. 
 
5. Månedskjøring av husleie 
Første dag i hver måned kjører Gulbrand dette menyvalget. Først skal nåværende 
måned (og år) skrives til skjerm, og programmet skal spørre om brukeren ønsker å 
kjøre månedkjøring. Svarer brukeren NEI, returnerer programmet til hovedmenyen. 
 
Svarer brukeren JA, utføres det månedlige regnskapet. Da går programmet gjennom 
alle hyblene. For hver hybel trekkes faste utgifter fra (Gulbrands) fortjeneste – husk å 
trekke fra kostnader for fellesarealene også. For hyblene som har beboer trekkes 
månedsleien for hybelen fra studentens saldo og legges til fortjenesten. Gulbrand 
belaster altså husleien forskuddsvis, for måneden som nettopp har begynt. 
 
Deretter skal månedsnummeret (og ved årsskiftet; årsnummeret) oppdateres, og til slutt 
skal følgende skrives til skjerm: den totale fortjenesten, månedens fortjeneste (basert på 
beregningene gjort i denne kjøring av metoden), totalt antall leietagere, antall nye 
leietagere som har flyttet inn under nåværende kjøring av programmet (vha. menyvalg 
2), måneds- og årsnummeret, og antall måneder systemet har vært i drift. 
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6. Sjekk om leietagere skal kastes ut 
Når leietagere går så langt i minus på saldoen at de skylder mer enn én husleie, tilkaller 
Gulbrand en torpedo som kaster ut disse studentene! Kravet til hver enkelt student som 
kastes ut er det de skylder i husleie pluss et torpedogebyr på 3000 kroner. Torpedoen og 
Guldbrand deler dette gebyret likt. Gulbrands halvdel av gebyret legges til fortjenesten 
når dette menyvalget kjøres. 
 
Når Gulbrand utfører denne kommandoen skal programmet bla gjennom alle hyblene 
og se om det er noen studenter med saldo lavere enn én månedsleie i minus (husk at det 
er forskjellige leiepriser!). For hver student som skal kastes ut skal du kalle en 
hjelpemetode: 
 

 tilkallTorpedo(int etasje, int rom, int krav) 
 
Denne metoden skriver hybelnavn (etasje + rom), studentens navn og pengekravet både 
til skjerm og til en fil kalt torpedo.txt. Når metoden skriver til filen, skal den ikke 
overskrive det som ligger der, men legge til en ny linje på slutten (se hint). 
 
7. Lag backup av Hybeldata.txt 
Gulbrand har lest på Internett at det lønner seg å ha ekstra kopier av viktige data. 
Denne metoden skal hjelpe han å ta backupkopi av forrige versjon av Hybeldata.txt 
(den versjonen som ble lest inn i starten av programmet). 
 

Backupfilen skal hete Hybeldata_backup_MM_YYYY.txt. Hvor MM er måneds-
nummeret og YYYY er årstallet som står skrevet i filen som det skal kopieres ifra. 
 
0. Avslutt 
Skriv månedsnummer, årstall, antall måneder i drift og total fortjeneste, samt 
hybelstatus tilbake til Hybeldata.txt. Deretter skal programmet avsluttes. 
 
Hint og hjelp til oppgaven 
 

1. Det står under leveringskrav at du må ha minst 4 klasser. Disse klassene er 
Oblig3, Utsyn, Hybel og Student. Det kan argumenteres for at Student er 
overflødig siden vi bare vet to ting om hver student: navnet og saldo. Det er 
likevel fornuftig å ha med denne klassen, i tilfelle Gulbrand ønsker å utvide 
systemet (med mer informasjon om hver student, slik som mobilnummer, 
innflyttingsmåned o.l.). 

 

 Nedenfor er et programskjelett du kan bruke. Du kan utvide den med flere 
 metoder og eventuelt andre klasser. Mønsterbesvarelsen er på ca. 400 linjer. 
 
 
 
 

import easyIO.*; 
 
class Oblig3 { 
    public static void main(String [] args) { 
        Utsyn s = new Utsyn(); 
        s.menyLøkke(); 
    } 
} 
 
class Student { 
    String navn; // studentens navn 
    int saldo;   // studentens saldo 
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    // evt. metoder for å behandle studentene 
} 
 
class Hybel { 
    Student leietager;  // peker på leietager. Er hybelen tom, er denne null 
    boolean toppEtasje; // true  = 6000kr/mnd i leie 
                        // false = 5000kr/mnd i leie 
 
    // evt. metoder for å behandle hyblene? 
} 
 
class Utsyn { 
    Hybel[][] hyblene = new Hybel[3][6]; 
 
    // deklarer objektvariable for økonomi-/månedsberegning 
 
    In tast = new In(); 
    Out skjerm = new Out(); 
    String DATAFIL = "Hybeldata.txt"; 
 
    // Konstruktør for klassen Utsyn 
    Utsyn() { 
        // opprett hybler: hyblene[etg][rom] = new Hybel(); 
        // Les inn fra datafil. Opprett studentobjekter 
        // for de hyblene hvor det bor studenter: 
        // hyblene[etg][rom].leietager = new Student(); 
    } 
 
    void menyLøkke() { 
        int kommando = -1; 
        while (kommando != 0) { 
            // skriv ut menyen 
            skjerm.outln("Hovedmeny"); 
            skjerm.outln("0. Avslutt"); 
 
            // hent kommando fra bruker 
            skjerm.out("Kommando: "); 
            kommando = tast.inInt(); 
 
            // utfør kommando 
            switch(kommando) { 
                case 0: avslutt(); break; 
                case 1: skrivOversikt(); break; 
                case 2: regNyLeietager(); break; 
                case 3: regFlytting(); break; 
                case 4: regBetaling(); break; 
                // ... fyll ut resten selv 
                default: // gi feilmelding 
            } 
        } 
    } 
 
    // metoder for de forskjellige kommandoene i menyLøkke() 
 
    void skrivOversikt()  { /* ... */ } 
    void regNyLeietager() { /* ... */ } 
    void regFlytting()    { /* ... */ } 
    void regBetaling()    { /* ... */ } 
 
    // ... fyll ut med minst 4 ekstra metoder 
     
    void avslutt() { /* ... */ } 
} 
 
 

2. I klassen Utsyn er det en metode (uten void eller noe annet foran) som heter 
det samme som klassen. Det er en konstruktør. Les mer om konstruktører i 
avsnitt 8.7 og 8.11 i læreboken. 
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3. Objektvariabelen leietager i klassen Hybel er en Student-peker. Du kan teste om 
den peker på en Student slik: 

  

if (leietager == null) 
 

 null er et Java-ord som betyr pekeverdien intet objekt. Den if-testen ovenfor 
 sjekker derfor om leietager ikke peker på noe objekt. Du kan også sjekke om en 
 peker peker på et objekt ved å bruke != null. For å fjerne et objekt (f.eks 
 Studentobjekt, når man flytter ut) kan du skrive: 
 

leietager = null; 
 
 

4. Ofte skal vi lese eller skrive ut hybelnavnene. De består at et tall og en bokstav, 
men datastrukturen vi bruker for hybler er en array. Arrayer må indekseres med 
tall (int), og derfor må vi konvertere fra char til int. Det kan gjøres slik: 

 

skjerm.out("Oppgi hybelnavn: "); 
int etg = (int) (tast.inChar(" ") - '1'; // etg. 1 er 0 i arrayen  
char bokstav = tast.inChar(" ");        // les et tegn (bokstaven) 
int rom = (int) (bokstav - 'B');        // - 'B' fordi første hybel er B 
 

 Da vil variabelen rom inneholde 0 når du leser inn B, 1 når du leser inn C osv. 
 Du kan også konvertere fra tall til bokstav slik: 
 

char bokstav = (char)  ('B' + i); 
 
 

5. Hver gang metoden tilkallTorpedo() blir kalt skal du skrive til slutten av 
filen torpedo.txt (uten å overskrive det som allerede ligger der). Da må du åpne 
filen med append. Det gjøres ved å ha en ekstra parameter når du åpner filen: 

 

Out fil = new Out("Torpedo.txt", true); 
 

 Husk alltid å lukke filer når du er ferdig å lese/skrive til dem! 
 

6. Når man bruker prikk-notasjon på en peker må man passe på at den peker på et 
objekt (dvs. at den ikke er null-peker). F.eks for at man skal kunne få tak i 
leietager.navn  må leietager peke på et Student-objekt. Her er det 
nyttig å bruke betingelsen &&, for å teste om et en peker ikke er null før man 
prøver å aksessere variablene til objektet pekeren peker på. Eksempel: 

 

Student s = hyblene[i][j].leietager; // leietager (og s) kan være null 
if (s != null && s.navn.equals("Ola")) { 
   // hit kommer vi bare når s ikke er null og s.navn er Ola 
} 
 

 Hvis s hadde vært null, og vi ikke hadde tatt med s != null -testen ville 
 programmet kræsjet her (NullPointerException). I eksempel over må 
 også hyblene[i][j] peke på et objekt, ellers vil den linjen gi feilmelding. 
 

7. I denne oppgaven skal du ved oppstart lese filen Hybeldata.txt. Første gang du 
kjører programmet, finnes ikke filen. Dette kan du løse ved å lage din egen fil 
(manuelt). Du kan også test om filen finnes i Java-programmet ditt. Da må du 
importere java.io-pakken (import java.io.*;).  Der du skal lese inn filen 
tester du slik: 

 

if (new File("Hybeldata.txt").exists()) { 
   // les inn filen 
} else { 
   // filen finnes ikke! Opprett hyblene uten studenter 
} 


