
Wytyczne do projektu

1 Zaªo»enia

Napisz program wspomagaj¡cy prac¦ przedsi¦biorstwa transportowego
w zakresie zarz¡dzania kierowcami oraz �ot¡ pojazdów. Zakªada si¦ wyst¦-
powanie trzech klas: kierowca, pojazd oraz �rma.

Klasa pojazd powinna zawiera¢ nast¦puj¡ce pola:

• identy�kator,

• nazwa,

• ladownosc,

• pojemnosc,

• przypisaniKierowcy (przyjmij, »e mog¡ by¢ przypisani maksymalnie
trzej kierowcy),

• czyWTrasie,

• liczbaOdbytychKursow.

Klasa kierowca powinna zawiera¢ nast¦puj¡ce pola:

• identy�kator,

• imie,

• nazwisko.

Klasa �rma powinna zawiera¢ nast¦puj¡ce pola:

• �otaFirmy (przyjmij, »e jej maksymalny rozmiar wynosi 100),

• kierowcyFirmy (przyjmij, »e �rma mo»e zatrudnia¢ maksymalnie 50
kierowców).
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2 Funkcje programu

Program powinien umo»liwi¢ wykonanie nast¦puj¡cych operacji (ka»da
funkcja powinna by¢ realizowana przez inn¡ metod¦ klasy Kierowca, Pojazd
lub Firma):

• wy±wietlenie liczby kierowców zatrudnionych w �rmie,

• wy±wietlenie liczby pojazdów nale»¡cych do taboru przedsi¦biorstwa,

• wy±wietlenie listy kierowców,

• wy±wietlenie listy pojazdów w wersji skróconej (bez danych przypisa-
nych kierowców) oraz peªnej,

• dodanie nowego kierowcy (u»ytkownik podaje jego imi¦ oraz nazwisko),

• dodanie nowego pojazdu (u»ytkownik podaje jego nazw¦, ªadowno±¢
oraz pojemno±¢),

• edycj¦ danych kierowcy (imi¦ oraz nazwisko),

• edycj¦ danych pojazdu (nazwa, ªadowno±¢ oraz pojemno±¢),

• przypisanie kierowcy do pojazdu (je»eli nie ma ju» dost¦pnych miejsc
powinien pojawi¢ si¦ stosowny komunikat),

• odnotowanie wyjazdu pojazdu (zmiana �agi czyWTrasie),

• odnotowanie powrotu pojazdu (zmiana �agi czyWTrasie oraz inkre-
mentacja pola liczbaOdbytychKursow),

• wyszukanie kierowców po imieniu oraz nazwisku (bez uwzgl¦dnienia
wielko±ci liter),

• wyszukanie dost¦pnych pojazdów o ªadowno±ci oraz pojemno±ci wi¦k-
szej ni» zadane,

• wypisanie listy pojazdów b¦d¡cych w trasie,

• posortowanie i wy±wietlenie listy pojazdów wedªug kryterium liczby
odbytych kursów,

• import listy kierowców z pliku.
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3 Dodatkowe informacje

• wszystkie wprowadzone do programu dane powinny by¢ zapisywane
do pliku �baza� oraz odczytywane z niego w momencie uruchomienia
programu,

• dost¦p do funkcji powinien odbywa¢ si¦ za po±rednictwem prostego
menu pojawiaj¡cego si¦ w momencie uruchomienia programu oraz po
wykonaniu »¡danej funkcji,

• program powinien by¢ odporny na wprowadzenie przez u»ytkownika
niepoprawnej warto±ci,

• oceniana b¦dzie zgodno±¢ projektu z zaªo»eniami oraz czysto±¢ kodu
(m.in. przestrzeganie konwencji nazewnictwa i sposób nazywania zmien-
nych).
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