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Ogólny opis produktu 
 
Zadaniem produktu jest efektywne zarządzanie systemem bankowym. Zarządzanie systemem 

bankowym to przede wszystkim: obsługa kont, wpłat i wypłat, przyznawanie kredytów, 

poŜyczek oraz ubezpieczeń, zakładanie lokat, emisja oraz skup papierów wartościowych, a 

takŜe wymiana walut. Będzie składał się z bazy danych klientów i pracowników – danych i 

kont, aplikacji dostępu i zarządzania bazą.  

 

Aplikacja ma za zadanie umoŜliwić łatwe, szybkie i bezpieczne zarządzanie kontami 

klientów, uzyskanie informacji o wszystkich operacjach w systemie m.in. odtworzenie historii 

danego konta i działań na nim poszczególnych osób. 

 

UŜytkownicy 
 
UŜytkownikiem systemu stanie się kaŜdy pracownik banku, którego praca ma określony 

związek z obsługą kont. Zostanie mu przydzielone odpowiednie konto oraz prawa dostępu, 

dzięki któremu będzie mógł dokonywać operacji zgodnych z przyznanym poziomem dostępu 

uŜywając komputerów znajdujących się w placówce banku.  

 

Schemat produktu 
  

Produkt będzie aplikacją sieciową, posiadającą własną – centralną bazę danych, wraz z 

dostępowymi interfejsami przeznaczonymi dla pracowników banku. 

 

Przeznaczenie produktu 
 
System przeznaczony jest dla banków pragnących szybkiego i nowoczesnego zarządzania 

bazą klientów i kontami.  
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Wymagania produktu 
 
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi aplikacja musi spełniać szereg wymagań stawianych 

bankom. Dotyczą one m.in. haseł dostępu do bazy, szyfrowania połączeń internetowych, 

zabezpieczeń komputerów w placówkach, szkolenia pracowników, uniemoŜliwianie 

wyciekanie waŜnych informacji o dostępie do systemu, kontroli rejestru ostatnich operacji 

mający na celu sprawdzenie nierutynowych i duŜych operacji. Aplikacja ma działać na 

systemie operacyjnym obecnie uŜywanym przez bank, interfejs powinien być intuicyjny i 

przejrzysty. 

 

Dokumentacja produktu 
 

Dokumentacja powinna być na bieŜąco rozwijana i aktualizowana przez cały cykl 

wytwarzania aplikacji. Dokumentacja powinna być tworzona i aktualizowana równocześnie z 

rozwijaniem aplikacji, w jej skład powinny wchodzić logi bugtrackera (np. bugzilli). W 

dokumentacji zawsze powinno być zaznaczone której wersji kodu ona dotyczy. 

Dokumentacja powinna być przechowywana w jednym miejscu i backupowana razem z 

kodem źródłowym. Dostęp do dokumentacji powinien być publiczny (w obrębie zespołu). 

 

Główne przypadki uŜycia 
 

� Wpłata i wypłata gotówki. 

� Operacje przelewów. 

� Zarządzanie opłatami stałymi – prowizjami, opłatami manipulacyjnymi i innymi. 

� Realizacja wyciągów automatycznych dla klienta. 

� Obsługa depozytu czeków. 

� Udzielanie oraz organizacja poŜyczek i kredytów. 

� Gospodarowanie lokatami i funduszami. 

� Operacje walutowe. 

� Zakładanie kont. 

� Electronic journal. 

� Zarządzanie kasami (zakładanie kas, zarządzanie skarbcem, pracownikami, ustalanie 

limitów dla kas, otwieranie/zamykanie kasy). 

� Organizacja przelewów międzykasowych. 

� Realizacja wydruków zaświadczeń. 

� Wykup ubezpieczeń. 

� Overrides. 

� Współpraca z ATM. 

� Obsługa płatności rachunków. 

� Wyliczanie bilansu dziennego. 
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Skrócona charakterystyka funkcjonalności 
 

Warunek zaistnienia potrzeby wykonania płatności rachunków: 

- klient daje zlecenie zapłaty rachunku (bezpośrednio przy kasie) 

- klient daje zlecenie stałe zapłaty rachunku (operacja płatności we wcześniej ustalonej 

sumie wykonywana automatycznie z konta Klienta na konto wcześniej 

zdefiniowanego Odbiorcy). 

 

W zaleŜności od typu rachunku (musi być wcześniej zdefiniowany) realizowana jest 

odpowiednia akcja płatności. 

 

Aktorami są: 

- Klient – osoba zlecająca transakcję 

- Kasjer – automat (człowiek) realizujący zlecenie. 

 

UŜyte zostały następujące gotowe funkcjonalności: 

- Wpłata 

- Przelew. 
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Use Case Diagram 
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Scenariusz 
 

1. Kasjer loguje się przy uŜyciu Managera Kas na Kasę. 

2. Klient zgłasza chęć dokonania płatności. 

3. Kasjer Ŝąda od Klienta podania wzoru rachunku. 

4. Klient podaje wzór rachunku. 

5. Kasjer Ŝąda szczegółów płatności. 

6. Klient podaje szczegóły płatności. 

7. Kasjer Ŝąda od Klienta wyboru typu płatności. 

8. Klient wybiera Zwykłą płatność. 

9. Kasjer Ŝąda od Klienta wyboru formy płatności. 

10. Klient wybiera wpłatę gotówkową. (Przekazuje gotówkę.) 

11. Kasjer realizuje funkcjonalność Wpłata. Zamknięcie operacji (zapis). 

 

Alternative: Błąd autoryzacji Kasjera 

Do punktu 1. Manager Kas (system) daje moŜliwość trzykrotnego błędnego logowania. 
Czwarte błędne logowanie blokuje Kasę i wymaga interwencji osoby z większymi uprawnieniami 

(Administratora). 

 

Alternative: Brak wzoru rachunku w Bazie danych 

5a. Kasjer nie odnajduje w Bazie danych wzoru rachunku – rachunek nieobsługiwany. 

5b. Powrót do punktu 3. z głównego scenariusza. 

 

Alternative: Niepoprawne dane na rachunku (szczegóły płatności) 

7a. Rachunek jest obsługiwany, ale dane na nim są niepoprawne. 

7b. Powrót do punktu 5. z głównego scenariusza. 

 

Alternative: Klient wybiera zlecenie stałe płatności 

Do punktu 8. Klient wybiera zlecenie stałe płatności. 
Wymagana jest realizacja punktów 10 i 11 ze scenariuszy alternatywnych. 
 

Alternative: Klient wybiera przelew z konta 

Do punktu 10. Klient wybiera przelew z konta. Podaje numer konta. 

 

Alternative: Kasjer realizuje przelew z konta na konto 

Do punktu 11. Realizacja funkcjonalności Przelew. Zamknięcie operacji (zapis). 
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Process Flow Diagram 
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Logika biznesowa 
 

UŜytkownik ma moŜliwość trzykrotnego błędnego logowania. Po czwartym błędnym 

logowaniu system blokuje moŜliwość dalszych logowań. Odblokować moŜe jedynie 

administrator. 

 

JeŜeli wybrany wzór rachunku jest nieobsługiwany Klient moŜe wybrać inny. Kasjer nie 

moŜe stworzyć dla Klienta nowego wzoru rachunku. JeŜeli dane podane do płatności są 

poprawne (walidacja odrębna dla kaŜdego typu rachunku) oraz podano kwotę do zapłaty 

Klient moŜe wybrać typ płatności. 

 

Wybór zlecenia stałego płatności wymaga podania numeru konta, z którego dana płatność ma 

być realizowana cyklicznie w ustalonych, zgodnie z typem rachunku, przedziałach 

czasowych. 

 

Klient ma moŜliwość opłacenia rachunku gotówką oraz płatnością z własnego konta. W 

drugim przypadku wymagane jest podanie numeru konta, z którego ma być dokonany 

przelew. 

 

KaŜda operacja jest księgowana zgodnie z zasadami rachunkowości (log).
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Prototypy ekranów 
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Walidacja 
 

 

Przyciski 

Napis Opis działania Typ Dodatkowe informacje Wygląd 

OK 
Zatwierdza wprowadzone hasło i login. 

Blokuje edycję pól. 
B Do ekranu "Logowanie". 

 

Anuluj 

Zamyka okno logowania. Przełącza 

system w stan czuwania (przy 

ponownym ruchu myszką albo znaku z 

klawiatury okienko logowania pojawia 

się ponownie). 

B Do ekranu "Logowanie". 
 

OK 

Zatwierdza wprowadzone dane. Blokuje 

edycję i zmianę pól. Przycisk jest 

nieaktywny, dopóki nie zostaną 

poprawnie wypełnione wszystkie pola 

obowiązkowe w ekranie głównym 

funkcjonalności. 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności.  

Anuluj 

Zamyka okno główne funkcjonalności. 

Przełącza do menu systemowego (np. 

okno z wyborem innej funkcjonalności). 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności.  

 

Legenda 

B – przycisk 

ICO – ikona 

 

Pola 

Nazwa pola Charakterystyka Typ edycji Typ 
Ograniczenia i specjalne 

warunki 
Dodatkowe informacje 

login Nazwa uŜytkownika 
edytowalne 

pole tekstowe 
M 

Litery i cyfry. Bez znaków 

specjalnych. Maksymalnie 

255 znaków. 

Do ekranu 

"Logowanie". 

password Hasło 
edytowalne 

pole tekstowe 
M 

Litery i cyfry. Bez znaków 

specjalnych. Maksymalnie 

255 znaków. Ukryty wpis 

symbolami ● 

Do ekranu 

"Logowanie". 

patterns Wzór rachunku 
nieedytowalna 

lista rozwijana 
M 

Nie moŜe pozostać puste. 

UŜytkownik musi wybrać 

jeden z dostępnych 

wzorów rachunków. Lista 

rozwijana jest wypełniana 

automatycznie zgodnie z 

informacjami w bazie 

danych. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

wkasie Płatność w kasie 
edytowalny 

checkbox 
S 

Staje się nieaktywne, jeŜeli 

zaznaczono pole 

przelewem lub zlecenie. 

Zaznaczone sugeruje 

płatność gotówką w kasie. 

Aktywowane dostaje typ 

M. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 
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przelewem Płatność przelewem 
edytowalny 

checkbox 
S 

Staje się aktywne, jeŜeli 

pole wkasie jest 

nieaktywne lub teŜ pole 

zlecenie jest aktywne. 

Wpisanie poprawnego 

numeru konta do pola 

konto automatycznie je 

aktywuje. Aktywowane 

dostaje typ M. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

zlecenie Zlecenie stałe 
edytowalny 

checkbox 
S 

Sugeruje zlecenie stałe 

płatności. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

konto 
Numer konta 

zlecającego 

edytowalne 

pole tekstowe 
S 

Staje się aktywne jeŜeli 

pole przelewem lub wkasie 

zostaną aktywowane. 

Przechowuje numer konta, 

który jest w formacie 26-

ciu cyfr. Podany numer 

konta jest na bieŜąco 

walidowany. JeŜeli jest 

błędny pole tekstowe 

zmienia kolor tła z 

domyślnego na czerwony. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

x 

Pola pokazujące się 

dynamicznie po 

wybraniu 

konkretnego typu 

rachunku. 

x x 

Zbiór pól musi zawierać: 

pole tekstowe zlecajacy 

przechowujące dane 

zlecającej płatność 

rachunku; odbiorca 

przechowujące dane 

jednostki, której opłacany 

jest rachunek; adres 

odbiorcy przechowujące 

dane adresowe w/w 

jednostki; tytul 

przechowujące tytuł 

płatności oraz kwota – 

zbiór pól przechowujący 

sumę w PLN, która jest 

płacona. W zaleŜności od 

wymagań konkretnych 

w/w jednostek pola te 

mogą mieć róŜne typy, 

typy edycji oraz 

ograniczenia oraz warunki 

specjalne. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

 

 

WE/WY 

Wejście 

Nazwa Charakterystyka Typ Dodatkowe informacje 

OK 

Loguje z podanym hasłem password dla 

nazwy uŜytkownika login. Sprawdza, czy 

podane login i hasło istnieją w bazie danych. 

B Do ekranu "Logowanie". 

Anuluj 
Anuluje operację logowania. Przełączenie 

systemu w stan czuwania. 
B Do ekranu "Logowanie". 

OK 

Dokonuje płatności (jeŜeli wszystkie dane są 

podane prawidłowo) rachunków zgodnie z 

ustalonym protokołem płatności danego 

rachunku. Dynamicznie zgłaszane są tylko 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 
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błędy  (podświetlenie na czerwono błędnie 

wypełnionych pól, alerty). 

Anuluj 

Anuluje operację. Przełączenie systemu do 

ekranu domyślnego (np. wyboru innej 

funkcjonalności). 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

wszystkie pola 

Muszą zostać wypełnione zgodnie z 

wymaganiami i specyfikacją podaną w Pola. 

Błędnie lub nieodpowiednio wypełnione 

pola zostają podświetlone na czerwono w 

tracie wpisywania danych (a nie dopiero po 

zatwierdzeniu OK). 

x 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

 

 

WE/WY 

Wyjście 

Nazwa parametru Charakterystyka Typ Dodatkowe informacje 

OK 

UmoŜliwia ponowne zalogowanie (jeŜeli 

próba nie jest większa równa od 3). W 

przypadku próby >3 system blokuje 

moŜliwość logowania. 

B Do ekranu "Logowanie". 

Anuluj 
Anuluje operację ponownego logowania. 

Przełączenie systemu w stan czuwania. 
B Do ekranu "Logowanie". 

 

Legenda 

M – obowiązkowe 

N – nieobowiązkowe 

S – pole specjalne stające się obowiązkowym – kiedy jest aktywowane lub nieobowiązkowym 

– kiedy jest nieaktywowane w zaleŜności od wartości innych pól 

x – nie dotyczy 
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Diagram 

sekwencji 
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Diagram klas 
 

Analiza scenariuszy 
 

1. Kasjer loguje się przy uŜyciu Managera Kas na Kasę. 

2. Klient zgłasza chęć dokonania płatności. 

3. Kasjer Ŝąda od Klienta podania wzoru rachunku. 

4. Klient podaje wzór rachunku. 

5. Kasjer Ŝąda szczegółów płatności. 

6. Klient podaje szczegóły płatności. 

7. Kasjer Ŝąda od Klienta wyboru typu płatności. 

8. Klient wybiera Zwykłą płatność. 

9. Kasjer Ŝąda od Klienta wyboru formy płatności. 

10. Klient wybiera wpłatę gotówkową. (Przekazuje gotówkę.) 

11. Kasjer realizuje funkcjonalność Wpłata. Zamknięcie operacji (zapis). 

 

Alternative: Błąd autoryzacji Kasjera 

Do punktu 1. Manager Kas (system) daje moŜliwość trzykrotnego błędnego logowania. 
Czwarte błędne logowanie blokuje Kasę i wymaga interwencji osoby z większymi uprawnieniami 

(Administratora). 

 

Alternative: Brak wzoru rachunku w Bazie danych 

5a. Kasjer nie odnajduje w Bazie danych wzoru rachunku – rachunek nieobsługiwany. 

5b. Powrót do punktu 3. z głównego scenariusza. 

 

Alternative: Niepoprawne dane na rachunku (szczegóły płatności) 

7a. Rachunek jest obsługiwany, ale dane na nim są niepoprawne. 

7b. Powrót do punktu 5. z głównego scenariusza. 

 

Alternative: Klient wybiera zlecenie stałe płatności 

Do punktu 8. Klient wybiera zlecenie stałe płatności. 
Wymagana jest realizacja punktów 10 i 11 ze scenariuszy alternatywnych. 
 

Alternative: Klient wybiera przelew z konta 

Do punktu 10. Klient wybiera przelew z konta. Podaje numer konta. 

 

Alternative: Kasjer realizuje przelew z konta na konto 

Do punktu 11. Realizacja funkcjonalności Przelew. Zamknięcie operacji (zapis). 
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Weryfikacja i selekcja 
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Kod  
 

ManagerKas.h 

 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __ManagerKas_h__ 
#define __ManagerKas_h__ 
 
#include "Kasjer.h" 
 
class Kasjer; 
class ManagerKas; 
 
class ManagerKas 
{ 
 private : long int[][]  _logowanieNaKasy; 
 private : long int[]  _aktywneKasy; 
 private : string _potwierdzeniaPrzelewuMK; 
 private : ManagerKas*  _managerKas; 
 private : std::vector<Kasjer*> _kasjer; 
 
 private : int AktywujKase(long int aIDKasy); 
 
 private : int DeaktywujKase(long int aIDKasy); 
 
 /** 
  * Loguje do systemu. Tworzy nowy obiekt Kasjer z IDKasy. Zwraca wskaznik na stworzony 
obiekt. 
  */ 
 public : Kasjer* Logowanie(long int aIDKasy, string aLogin, string aHaslo); 
 
 /** 
  * Sprawdza, czy IDKasy z obiektu i podany sa takie same. 
  * Wywoluje DeaktywujKase a pozniej niszczy obiekt Kasjer.  
  */ 
 public : int Wylogowanie(long int aIDKasy, Kasjer* aPKasjer); 
 
 private : int ZapiszProbeLogowania(long int aIDKasy, int aNumerLogowania); 
 
 public : void setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas); 
 
 public : ManagerKas* getManagerKas(); 
 
 public : void addKasjer(Kasjer* aKasjer); 
 
 public : void removeKasjer(Kasjer* aKasjer); 
 
 public : Kasjer** toKasjerArray(); 
}; 
 
#endif 
 
 
 
 
 
 

Kasjer.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __Kasjer_h__ 
#define __Kasjer_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "ManagerKas.h" 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
class Platnosc; 
class ManagerKas; 
class WzorRachunku; 
class TypPlatnosci; 
class Kasjer; 
 
class Kasjer 
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{ 
 private : long int _iDKasy; 
 private : Platnosc[]*  _platnosci; 
 private : string _potwierdzeniaPrzelewuMK; 
 private : ManagerKas*  _managerKas; 
 private : std::vector<Platnosc*> _platnosc; 
 private : std::vector<WzorRachunku*> _wzorRachunku; 
 
 /** 
  * Konstruktor obiektu. 
  */ 
 private :  Kasjer(string aIDKasy, string aPotwierdzeniaPrzelewuMK); 
 
 public : void _Kasjer(); 
 
 public : int Wyloguj(); 
 
 public : int RealizujPlatnosc(int[] aNumeryPlatnosci); 
 
 /** 
  * Zapisuje wskaznik do obiekty Platnosc w danych prywatnych. 
  */ 
 public : int NowaPlatnosc(WzorRachunku* aDaneNaRachunek, TypPlatnosci* aTypPlatnosci); 
 
 public : int PrzelewMK(long int aIDKasy, double aKwota); 
 
 public : int WyslijPotwierdzenieOdbioruPrzelewuMK(long int aIDKasy); 
 
 public : int OdrzucPrzelewMK(long int aIDKasy); 
 
 public : int PrzyjecieWarunkowePrzelewuMK(long int aIDKasy); 
 
 public : double SprawdzStanGotowki(); 
 
 public : void setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas); 
 
 public : ManagerKas* getManagerKas(); 
 
 public : void addPlatnosc(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : void removePlatnosc(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : Platnosc** toPlatnoscArray(); 
 
 public : void addWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku); 
 
 public : void removeWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku); 
 
 public : WzorRachunku** toWzorRachunkuArray(); 
}; 
 
#endif 
 

WzorRachunku.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __WzorRachunku_h__ 
#define __WzorRachunku_h__ 
 
#include "Kasjer.h" 
#include "Platnosc.h" 
 
class Kasjer; 
class Platnosc; 
class WzorRachunku; 
 
class WzorRachunku 
{ 
 private : string _zlecajacy; 
 private : string _nazwaOdbiorcy; 
 private : string _adresOdbiorcy; 
 private : string _tytul; 
 private : double _kwota; 
 private : string _innePola; 
 private : long int _numerWBazie; 
 private : Kasjer*  _kasjer; 
 private : Platnosc*  _platnosc; 
 
 public : void setKasjer(Kasjer* aKasjer); 
 
 public : Kasjer* getKasjer(); 
 
 public : void setPlatnosc(Platnosc* aPlatnosc); 



 20

 
 public : Platnosc* getPlatnosc(); 
}; 
 
#endif 

 

TypPlatnosci.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __TypPlatnosci_h__ 
#define __TypPlatnosci_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
 
class Platnosc; 
class TypPlatnosci; 
 
class TypPlatnosci 
{ 
 
 public : virtual int Realizuj(Platnosc* aPlatnosc) = 0; 
}; 
 
#endif 
 

Platnosc.h 

 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __Platnosc_h__ 
#define __Platnosc_h__ 
 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
#include "Kasjer.h" 
 
class WzorRachunku; 
class TypPlatnosci; 
class Kasjer; 
class Platnosc; 
 
class Platnosc 
{ 
 private : WzorRachunku*  _wzorRachunku; 
 private : TypPlatnosci*  _typPlatnosci; 
 private : bool _zrealizowana; 
 private : Kasjer*  _kasjer; 
 private : WzorRachunku*  _wzorRachunku; 
 
 public : WzorRachunku* WybierzWzorRachunku(long int aNumerWBazie); 
 
 /** 
  * 0 - gotowka 
  * 1 - przelew 
  * 2 - zlecenie stale platnosci 
  */ 
 public : TypPlatnosci* WybierzTypPlatnosci(int aTyp); 
 
 public : void setKasjer(Kasjer* aKasjer); 
 
 public : Kasjer* getKasjer(); 
 
 public : void setWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku); 
 
 public : WzorRachunku* getWzorRachunku(); 
}; 
 
#endif 
 

Przelew.h 

 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __Przelew_h__ 
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#define __Przelew_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
class Platnosc; 
class TypPlatnosci; 
class Przelew; 
 
class Przelew: public TypPlatnosci  
{ 
 private : short int[]  _numerKonta; 
 
 public : int Realizuj(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : int ZapiszNumerKonta(short int[] aNumerKonta); 
}; 
 
#endif 
 

NormalnaPlatnosc.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __NormalnaPlatnosc_h__ 
#define __NormalnaPlatnosc_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "Przelew.h" 
 
class Platnosc; 
class Przelew; 
class NormalnaPlatnosc; 
 
class NormalnaPlatnosc: public Przelew  
{ 
 
 public : int Realizuj(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : int ZapiszNumerKonta(short int[] aNumerKonta); 
}; 
 
#endif 
 

Wplata.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __Wplata_h__ 
#define __Wplata_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
class Platnosc; 
class TypPlatnosci; 
class Wplata; 
 
class Wplata: public TypPlatnosci  
{ 
 
 public : int Realizuj(Platnosc* aPlatnosc); 
}; 
 
#endif 
 

ZlecenieStale.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __ZlecenieStale_h__ 
#define __ZlecenieStale_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "Przelew.h" 
 
class Platnosc; 
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class Przelew; 
class ZlecenieStale; 
 
class ZlecenieStale: public Przelew  
{ 
 
 public : int Realizuj(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : int ZapiszNumerKonta(short int[] aNumerKonta); 
 
 public : int ZapiszZlecenie(); 
}; 
 
#endif 
 

ManagerKas.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "ManagerKas.h" 
#include "Kasjer.h" 
 
int ManagerKas::AktywujKase(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ManagerKas::DeaktywujKase(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
Kasjer* ManagerKas::Logowanie(long int aIDKasy, string aLogin, string aHaslo) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ManagerKas::Wylogowanie(long int aIDKasy, Kasjer* aPKasjer) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ManagerKas::ZapiszProbeLogowania(long int aIDKasy, int aNumerLogowania) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
void ManagerKas::setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas) { 
 this->_managerKas = aManagerKas; 
} 
 
ManagerKas* ManagerKas::getManagerKas() { 
 return this->_managerKas; 
} 
 
void ManagerKas::addKasjer(Kasjer* aKasjer) { 
 this->_kasjer.push_back(aKasjer); 
} 
 
void ManagerKas::removeKasjer(Kasjer* aKasjer) { 
 for (int i = this->_kasjer.size() - 1; i >= 0; i--) 
 { 
  if (this->_kasjer[i] == aKasjer) 
  { 
   this->_kasjer.erase(this->_kasjer.begin() + i); 
  } 
 } 
} 
 
Kasjer** ManagerKas::toKasjerArray() { 
 Kasjer** lKasjer_Temp = new Kasjer*[this->_kasjer.size()]; 
 for (int i = 0; i < this->_kasjer.size(); i++) 
 { 
  lKasjer_Temp[i] = this->_kasjer[i]; 
 } 
 return lKasjer_Temp; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasjer.cpp 
 
#include <string> 
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#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "Kasjer.h" 
#include "Platnosc.h" 
#include "ManagerKas.h" 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
 Kasjer::Kasjer(string aIDKasy, string aPotwierdzeniaPrzelewuMK) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
void Kasjer::_Kasjer() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::Wyloguj() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::RealizujPlatnosc(int[] aNumeryPlatnosci) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::NowaPlatnosc(WzorRachunku* aDaneNaRachunek, TypPlatnosci* aTypPlatnosci) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::PrzelewMK(long int aIDKasy, double aKwota) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::WyslijPotwierdzenieOdbioruPrzelewuMK(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::OdrzucPrzelewMK(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::PrzyjecieWarunkowePrzelewuMK(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
double Kasjer::SprawdzStanGotowki() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
void Kasjer::setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas) { 
 this->_managerKas = aManagerKas; 
} 
 
ManagerKas* Kasjer::getManagerKas() { 
 return this->_managerKas; 
} 
 
void Kasjer::addPlatnosc(Platnosc* aPlatnosc) { 
 this->_platnosc.push_back(aPlatnosc); 
} 
 
void Kasjer::removePlatnosc(Platnosc* aPlatnosc) { 
 for (int i = this->_platnosc.size() - 1; i >= 0; i--) 
 { 
  if (this->_platnosc[i] == aPlatnosc) 
  { 
   this->_platnosc.erase(this->_platnosc.begin() + i); 
  } 
 } 
} 
 
Platnosc** Kasjer::toPlatnoscArray() { 
 Platnosc** lPlatnosc_Temp = new Platnosc*[this->_platnosc.size()]; 
 for (int i = 0; i < this->_platnosc.size(); i++) 
 { 
  lPlatnosc_Temp[i] = this->_platnosc[i]; 
 } 
 return lPlatnosc_Temp; 
} 
 
void Kasjer::addWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku) { 
 this->_wzorRachunku.push_back(aWzorRachunku); 
} 
 
void Kasjer::removeWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku) { 
 for (int i = this->_wzorRachunku.size() - 1; i >= 0; i--) 
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 { 
  if (this->_wzorRachunku[i] == aWzorRachunku) 
  { 
   this->_wzorRachunku.erase(this->_wzorRachunku.begin() + i); 
  } 
 } 
} 
 
WzorRachunku** Kasjer::toWzorRachunkuArray() { 
 WzorRachunku** lWzorRachunku_Temp = new WzorRachunku*[this->_wzorRachunku.size()]; 
 for (int i = 0; i < this->_wzorRachunku.size(); i++) 
 { 
  lWzorRachunku_Temp[i] = this->_wzorRachunku[i]; 
 } 
 return lWzorRachunku_Temp; 
} 
 
 
 
 

WzorRachunku.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "Kasjer.h" 
#include "Platnosc.h" 
 
void WzorRachunku::setKasjer(Kasjer* aKasjer) { 
 this->_kasjer = aKasjer; 
} 
 
Kasjer* WzorRachunku::getKasjer() { 
 return this->_kasjer; 
} 
 
void WzorRachunku::setPlatnosc(Platnosc* aPlatnosc) { 
 this->_platnosc = aPlatnosc; 
} 
 
Platnosc* WzorRachunku::getPlatnosc() { 
 return this->_platnosc; 
} 
 
 

TypPlatnosci.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "TypPlatnosci.h" 
#include "Platnosc.h" 
 

Platnosc.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
#include "Kasjer.h" 
 
WzorRachunku* Platnosc::WybierzWzorRachunku(long int aNumerWBazie) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
TypPlatnosci* Platnosc::WybierzTypPlatnosci(int aTyp) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
void Platnosc::setKasjer(Kasjer* aKasjer) { 
 this->_kasjer = aKasjer; 
} 
 
Kasjer* Platnosc::getKasjer() { 
 return this->_kasjer; 
} 
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void Platnosc::setWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku) { 
 this->_wzorRachunku = aWzorRachunku; 
} 
 
WzorRachunku* Platnosc::getWzorRachunku() { 
 return this->_wzorRachunku; 
} 
 
 

Przelew.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "Przelew.h" 
#include "Platnosc.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
int Przelew::Realizuj(Platnosc* aPlatnosc) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Przelew::ZapiszNumerKonta(short int[] aNumerKonta) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
 

NormalnaPlatnosc.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "NormalnaPlatnosc.h" 
#include "Platnosc.h" 
#include "Przelew.h" 
 
int NormalnaPlatnosc::Realizuj(Platnosc* aPlatnosc) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int NormalnaPlatnosc::ZapiszNumerKonta(short int[] aNumerKonta) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 

Wplata.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "Wplata.h" 
#include "Platnosc.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
int Wplata::Realizuj(Platnosc* aPlatnosc) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 

ZlecenieStale.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "ZlecenieStale.h" 
#include "Platnosc.h" 
#include "Przelew.h" 
 
int ZlecenieStale::Realizuj(Platnosc* aPlatnosc) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ZlecenieStale::ZapiszNumerKonta(short int[] aNumerKonta) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ZlecenieStale::ZapiszZlecenie() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
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Przelew międzykasowy 

System Zarządzania Bankiem 
 

Krzysztof Ostrowski 

 

 

 

 
Data Wersja Opis Autor 

27.03.2007 0.1 Ustalenie aktorów i rys diagramu Use Case. Krzysztof Ostrowski 

21.04.2007 0.2 Scenariusze. Uaktualnienie diagramu Use Case. Krzysztof Ostrowski 

24.04.2007 0.4 Process Flow Diagram. Krzysztof Ostrowski 

08.05.2007 0.7 

Poprawki PFD. Activity Diagram dla czynności 

Logowanie i Księgowanie. Prototypy ekranów – 

logowanie i główny. 

Krzysztof Ostrowski 

26.05.2007 0.8 Walidacja i logika biznesowa. Krzysztof Ostrowski 

27.05.2007 0.9 Diagram sekwencji dla KasaPrzelewająca. Krzysztof Ostrowski 

27.05.2007 0.95 Diagramy klas. Krzysztof Ostrowski 

 

 

 

 

 

Skrócona charakterystyka funkcjonalności 
 

Warunki zaistnienia potrzeby dokonania przelewu między kasami: 

- w kasie jest za mało gotówki 

• stan gotówki poniŜej ustalonego minimum 

• brak środków do realizacji danego zlecenia 

- w kasie jest za duŜo gotówki (wymagany jest przelew do skarbca po osiągnięciu 

pewnego maksimum) 

- inne, nie wymienione przypadki (zazwyczaj uzaleŜnione od kierownictwa banku). 

 

Przelew jest księgowany na kasie przelewającej oraz w kasie docelowej (specjalne konta w 

bazie danych). Oba są dodatkowo księgowane w głównej bazie danych. Zarządzaniem kasami 

zajmuje się specjalny Manager. Do jego zadań naleŜy między innymi umoŜliwienie 

uwierzytelniania się kasom oraz wybór operacji finansowej. 

 

Aktorami są:  

- KasaPrzelewająca – kasa, z której następuje przelew 

- KasaOdbierająca – kasa, do której następuje przelew. 

 

UŜyte zostały następujące gotowe funkcjonalności: 

- Overrides 

- Przelew. 
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Use Case Diagram 
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Scenariusz 
 

1. KasaPrzelewająca loguje się poprzez Managera Kas do Systemu. 

2. KasaOdbierająca loguje się poprzez Managera Kas do Systemu. 

3. KasaPrzelewająca inicjalizuje przelew (odpowiednio gotówki w kasie) – Przelew. 

4. KasaOdbierająca odbiera przelew i księguje. Wysyła potwierdzenie odbioru. 

 

Alternative: Błąd autoryzacji 

Do punktu 1 oraz 2. Manager Kas (system) daje moŜliwość trzykrotnego błędnego logowania. 
Czwarte błędne logowanie blokuje Kasę i wymaga interwencji osoby z większymi uprawnieniami 

(Administratora). 

 

Alternative: Za mało gotówki w Kasie 

Do punktu 3. KasaPrzelewająca przerywa realizację przelewu oraz księguje. Wyjście.  

 

Alternative: Kasa o takim ID nie istnieje 

Do punktu 3. KasaPrzelewająca podała błędny ID KasaOdbierająca. Wyjście z błędem. 

 

Alternative: Odrzucenie przelewu przychodzącego 

Do punktu 4. KasaOdbierająca odrzuca przelew przychodzący oraz księguje. Wysyła 

informację o odrzuceniu do KasaPrzelewająca. 

 

Alternative: Warunkowe przyjęcie przelewu przychodzącego 

Do punktu 4. KasaOdbierająca warunkowo przyjmuje (funkcjonalność Overrides) przelew 

przychodzący oraz księguje. Wysyła potwierdzenie odbioru do KasaPrzelewająca. 
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Process Flow Diagram 
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Activity Diagrams 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Logika biznesowa 
 

UŜytkownik ma moŜliwość trzykrotnego błędnego logowania. Po czwartym błędnym 

logowaniu system blokuje moŜliwość dalszych logowań. Odblokować moŜe jedynie 

administrator. 

 

JeŜeli jest odpowiednio (określone odgórnie) gotówki w kasie do wykonania przelewu 

międzykasowego oraz ID kasy jest poprawny następuje przelanie podanej sumy na podaną 

kasę. 

 

Błędnie wpisana kwota lub ID kasy nie doprowadzi do pomyślnej realizacji przelewu. 

 

Odebranie przelewu moŜe nastąpić w trzech trybach (wybór jednego dyskwalifikuje 

pozostałe): normalny odbiór, przyjęcie w trybie overrides lub odrzucenie przelewu. Przyjęcie 

w trybie overrides to przyjęcie warunkowe (np. przepełnienie kasy), którego specyfikacja jest 

w odrębnej funkcjonalności. Normalny odbiór (oraz pozytywny odbiór w trybie overrides) 

pociąga za sobą wysłanie wiadomości potwierdzającej (zewnętrzny system przyjmowania 

wiadomości – np. szyfrowany e-mail) do przelewającego. 

 

KaŜda operacja jest księgowana w bazie danych (log). 
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Prototypy ekranów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walidacja 
 

 

Przyciski 

Napis Opis działania Typ Dodatkowe informacje Wygląd 

OK 
Zatwierdza wprowadzone hasło i login. 

Blokuje edycję pól. 
B Do ekranu "Logowanie". 

 

Anuluj 

Zamyka okno logowania. Przełącza 

system w stan czuwania (przy 

ponownym ruchu myszką albo znaku z 

klawiatury okienko logowania pojawia 

się ponownie). 

B Do ekranu "Logowanie". 
 

OK 

Zatwierdza wprowadzone dane. Blokuje 

edycję i zmianę pól. Przycisk jest 

nieaktywny, dopóki nie zostaną 

poprawnie wypełnione wszystkie pola 

obowiązkowe w ekranie głównym 

funkcjonalności. 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności.  

Anuluj 

Zamyka okno główne funkcjonalności. 

Przełącza do menu systemowego (np. 

okno z wyborem innej funkcjonalności). 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności.  

 

Legenda 

B – przycisk 
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ICO – ikona 

 

 

Pola 

Nazwa pola Charakterystyka Typ edycji Typ 
Ograniczenia i specjalne 

warunki 
Dodatkowe informacje 

login Nazwa uŜytkownika 
edytowalne 

pole tekstowe 
M 

Litery i cyfry. Bez znaków 

specjalnych. Maksymalnie 

255 znaków. 

Do ekranu 

"Logowanie". 

password Hasło 
edytowalne 

pole tekstowe 
M 

Litery i cyfry. Bez znaków 

specjalnych. Maksymalnie 

255 znaków. Ukryty wpis 

symbolami ● 

Do ekranu 

"Logowanie". 

idkasy ID kasy 
edytowalna 

lista rozwijana 
M 

Lista zawierająca 

wszystkie kasy, do których 

moŜe nastąpić przelew z 

danej kasy. Nie są to 

wszystkie kasy – ilość w 

zaleŜności od uprawnień 

przydzielonych danej 

kasie. UŜytkownik moŜe 

sam wpisać numer kasy. 

Nieprawidłowy (brak 

praw, błędny ID) wpis 

(walidacja w locie) 

podświetla pole na 

czerwono.  

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

kwota[] Kwota 
edytowalne 

pola tekstowe 
M 

Zbiór pól tekstowych 

przechowujący sumę w 

PLN, która jest 

przelewana. Wpisanie 

większej kwoty niŜ tą, 

którą moŜna przelać 

podświetla pola na 

czerwono. 

Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

 

WE/WY 

Wejście 

Nazwa Charakterystyka Typ Dodatkowe informacje 

OK 

Loguje z podanym hasłem password dla 

nazwy uŜytkownika login. Sprawdza, czy 

podane login i hasło istnieją w bazie danych. 

B Do ekranu "Logowanie". 

Anuluj 
Anuluje operację logowania. Przełączenie 

systemu w stan czuwania. 
B Do ekranu "Logowanie". 

OK 

Dokonuje przelewu (jeŜeli wszystkie dane są 

podane prawidłowo) zgodnie z ustalonym 

protokołem przelewu. Dynamicznie 

zgłaszane są tylko błędy (podświetlenie na 

czerwono błędnie wypełnionych pól, alerty)..  

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

Anuluj 

Anuluje operację. Przełączenie systemu do 

ekranu domyślnego (np. wyboru innej 

funkcjonalności). 

B 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 

wszystkie pola 

Muszą zostać wypełnione zgodnie z 

wymaganiami i specyfikacją podaną w Pola. 

Błędnie lub nieodpowiednio wypełnione 

pola zostają podświetlone na czerwono w 

x 
Do ekranu głównego 

funkcjonalności. 
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tracie wpisywania danych (a nie dopiero po 

zatwierdzeniu OK). 

 

 

 

WE/WY 

Wyjście 

Nazwa parametru Charakterystyka Typ Dodatkowe informacje 

OK 

UmoŜliwia ponowne zalogowanie (jeŜeli 

próba nie jest większa równa od 3). W 

przypadku próby >3 system blokuje 

moŜliwość logowania. 

B Do ekranu "Logowanie". 

Anuluj 
Anuluje operację ponownego logowania. 

Przełączenie systemu w stan czuwania. 
B Do ekranu "Logowanie". 

 

Legenda 

M – obowiązkowe 

N – nieobowiązkowe 

nazwa[] – oznacz zbiór pól tego samego typu z odniesieniami do nich spod zmiennej nazwa 
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Diagram sekwencji 
 

 

 

 



 36

Diagram klas 
 

Analiza scenariuszy 
 

1. KasaPrzelewająca loguje się poprzez Managera Kas do Systemu. 

2. KasaOdbierająca loguje się poprzez Managera Kas do Systemu. 

3. KasaPrzelewająca inicjalizuje przelew (odpowiednio gotówki w kasie) – Przelew. 

4. KasaOdbierająca odbiera przelew i księguje. Wysyła potwierdzenie odbioru. 

 

Alternative: Błąd autoryzacji 

Do punktu 1 oraz 2. Manager Kas (system) daje moŜliwość trzykrotnego błędnego logowania. 
Czwarte błędne logowanie blokuje Kasę i wymaga interwencji osoby z większymi uprawnieniami 

(Administratora). 

 

Alternative: Za mało gotówki w Kasie 

Do punktu 3. KasaPrzelewająca przerywa realizację przelewu oraz księguje. Wyjście.  

 

Alternative: Kasa o takim ID nie istnieje 

Do punktu 3. KasaPrzelewająca podała błędny ID KasaOdbierająca. Wyjście z błędem. 

 

Alternative: Odrzucenie przelewu przychodzącego 

Do punktu 4. KasaOdbierająca odrzuca przelew przychodzący oraz księguje. Wysyła 

informację o odrzuceniu do KasaPrzelewająca. 

 

Alternative: Warunkowe przyjęcie przelewu przychodzącego 

Do punktu 4. KasaOdbierająca warunkowo przyjmuje (funkcjonalność Overrides) przelew 

przychodzący oraz księguje. Wysyła potwierdzenie odbioru do KasaPrzelewająca.
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Weryfikacja i selekcja 
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Kod 
 

ManagerKas.h 

 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __ManagerKas_h__ 
#define __ManagerKas_h__ 
 
#include "Kasjer.h" 
 
class Kasjer; 
class ManagerKas; 
 
class ManagerKas 
{ 
 private : long int[][]  _logowanieNaKasy; 
 private : long int[]  _aktywneKasy; 
 private : string _potwierdzeniaPrzelewuMK; 
 private : ManagerKas*  _managerKas; 
 private : std::vector<Kasjer*> _kasjer; 
 
 private : int AktywujKase(long int aIDKasy); 
 
 private : int DeaktywujKase(long int aIDKasy); 
 
 /** 
  * Loguje do systemu. Tworzy nowy obiekt Kasjer z IDKasy. Zwraca wskaznik na stworzony 
obiekt. 
  */ 
 public : Kasjer* Logowanie(long int aIDKasy, string aLogin, string aHaslo); 
 
 /** 
  * Sprawdza, czy IDKasy z obiektu i podany sa takie same. 
  * Wywoluje DeaktywujKase a pozniej niszczy obiekt Kasjer.  
  */ 
 public : int Wylogowanie(long int aIDKasy, Kasjer* aPKasjer); 
 
 private : int ZapiszProbeLogowania(long int aIDKasy, int aNumerLogowania); 
 
 public : void setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas); 
 
 public : ManagerKas* getManagerKas(); 
 
 public : void addKasjer(Kasjer* aKasjer); 
 
 public : void removeKasjer(Kasjer* aKasjer); 
 
 public : Kasjer** toKasjerArray(); 
}; 
 
#endif 
 
 
 
 
 
 

Kasjer.h 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#ifndef __Kasjer_h__ 
#define __Kasjer_h__ 
 
#include "Platnosc.h" 
#include "ManagerKas.h" 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
class Platnosc; 
class ManagerKas; 
class WzorRachunku; 
class TypPlatnosci; 
class Kasjer; 
 
class Kasjer 
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{ 
 private : long int _iDKasy; 
 private : Platnosc[]*  _platnosci; 
 private : string _potwierdzeniaPrzelewuMK; 
 private : ManagerKas*  _managerKas; 
 private : std::vector<Platnosc*> _platnosc; 
 private : std::vector<WzorRachunku*> _wzorRachunku; 
 
 /** 
  * Konstruktor obiektu. 
  */ 
 private :  Kasjer(string aIDKasy, string aPotwierdzeniaPrzelewuMK); 
 
 public : void _Kasjer(); 
 
 public : int Wyloguj(); 
 
 public : int RealizujPlatnosc(int[] aNumeryPlatnosci); 
 
 /** 
  * Zapisuje wskaznik do obiekty Platnosc w danych prywatnych. 
  */ 
 public : int NowaPlatnosc(WzorRachunku* aDaneNaRachunek, TypPlatnosci* aTypPlatnosci); 
 
 public : int PrzelewMK(long int aIDKasy, double aKwota); 
 
 public : int WyslijPotwierdzenieOdbioruPrzelewuMK(long int aIDKasy); 
 
 public : int OdrzucPrzelewMK(long int aIDKasy); 
 
 public : int PrzyjecieWarunkowePrzelewuMK(long int aIDKasy); 
 
 public : double SprawdzStanGotowki(); 
 
 public : void setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas); 
 
 public : ManagerKas* getManagerKas(); 
 
 public : void addPlatnosc(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : void removePlatnosc(Platnosc* aPlatnosc); 
 
 public : Platnosc** toPlatnoscArray(); 
 
 public : void addWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku); 
 
 public : void removeWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku); 
 
 public : WzorRachunku** toWzorRachunkuArray(); 
}; 
 
#endif 
 
 
 
 
 
 
 

ManagerKas.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "ManagerKas.h" 
#include "Kasjer.h" 
 
int ManagerKas::AktywujKase(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ManagerKas::DeaktywujKase(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
Kasjer* ManagerKas::Logowanie(long int aIDKasy, string aLogin, string aHaslo) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ManagerKas::Wylogowanie(long int aIDKasy, Kasjer* aPKasjer) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int ManagerKas::ZapiszProbeLogowania(long int aIDKasy, int aNumerLogowania) { 
 throw "Not yet implemented"; 
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} 
 
void ManagerKas::setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas) { 
 this->_managerKas = aManagerKas; 
} 
 
ManagerKas* ManagerKas::getManagerKas() { 
 return this->_managerKas; 
} 
 
void ManagerKas::addKasjer(Kasjer* aKasjer) { 
 this->_kasjer.push_back(aKasjer); 
} 
 
void ManagerKas::removeKasjer(Kasjer* aKasjer) { 
 for (int i = this->_kasjer.size() - 1; i >= 0; i--) 
 { 
  if (this->_kasjer[i] == aKasjer) 
  { 
   this->_kasjer.erase(this->_kasjer.begin() + i); 
  } 
 } 
} 
 
Kasjer** ManagerKas::toKasjerArray() { 
 Kasjer** lKasjer_Temp = new Kasjer*[this->_kasjer.size()]; 
 for (int i = 0; i < this->_kasjer.size(); i++) 
 { 
  lKasjer_Temp[i] = this->_kasjer[i]; 
 } 
 return lKasjer_Temp; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasjer.cpp 
 
#include <string> 
#include <vector> 
#include <exception> 
using namespace std; 
 
#include "Kasjer.h" 
#include "Platnosc.h" 
#include "ManagerKas.h" 
#include "WzorRachunku.h" 
#include "TypPlatnosci.h" 
 
 Kasjer::Kasjer(string aIDKasy, string aPotwierdzeniaPrzelewuMK) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
void Kasjer::_Kasjer() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::Wyloguj() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::RealizujPlatnosc(int[] aNumeryPlatnosci) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::NowaPlatnosc(WzorRachunku* aDaneNaRachunek, TypPlatnosci* aTypPlatnosci) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::PrzelewMK(long int aIDKasy, double aKwota) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::WyslijPotwierdzenieOdbioruPrzelewuMK(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::OdrzucPrzelewMK(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
int Kasjer::PrzyjecieWarunkowePrzelewuMK(long int aIDKasy) { 
 throw "Not yet implemented"; 
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} 
 
double Kasjer::SprawdzStanGotowki() { 
 throw "Not yet implemented"; 
} 
 
void Kasjer::setManagerKas(ManagerKas* aManagerKas) { 
 this->_managerKas = aManagerKas; 
} 
 
ManagerKas* Kasjer::getManagerKas() { 
 return this->_managerKas; 
} 
 
void Kasjer::addPlatnosc(Platnosc* aPlatnosc) { 
 this->_platnosc.push_back(aPlatnosc); 
} 
 
void Kasjer::removePlatnosc(Platnosc* aPlatnosc) { 
 for (int i = this->_platnosc.size() - 1; i >= 0; i--) 
 { 
  if (this->_platnosc[i] == aPlatnosc) 
  { 
   this->_platnosc.erase(this->_platnosc.begin() + i); 
  } 
 } 
} 
 
Platnosc** Kasjer::toPlatnoscArray() { 
 Platnosc** lPlatnosc_Temp = new Platnosc*[this->_platnosc.size()]; 
 for (int i = 0; i < this->_platnosc.size(); i++) 
 { 
  lPlatnosc_Temp[i] = this->_platnosc[i]; 
 } 
 return lPlatnosc_Temp; 
} 
 
void Kasjer::addWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku) { 
 this->_wzorRachunku.push_back(aWzorRachunku); 
} 
 
void Kasjer::removeWzorRachunku(WzorRachunku* aWzorRachunku) { 
 for (int i = this->_wzorRachunku.size() - 1; i >= 0; i--) 
 { 
  if (this->_wzorRachunku[i] == aWzorRachunku) 
  { 
   this->_wzorRachunku.erase(this->_wzorRachunku.begin() + i); 
  } 
 } 
} 
 
WzorRachunku** Kasjer::toWzorRachunkuArray() { 
 WzorRachunku** lWzorRachunku_Temp = new WzorRachunku*[this->_wzorRachunku.size()]; 
 for (int i = 0; i < this->_wzorRachunku.size(); i++) 
 { 
  lWzorRachunku_Temp[i] = this->_wzorRachunku[i]; 
 } 
 return lWzorRachunku_Temp; 
} 
 
 
 

 


