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Obiektowe podej cie i parametryzacja obiektów jako podstawa rozwoju
produktów bankowych 1
1.Nawi zanie do metod obiektowego podej cia
Wydaje si
e metody te niedostatecznie podkre laj dynamiczne aspekty obiektu, co by
mo e wywodzi si jeszcze z podej cia ER (Entity Relationship) zaproponowanego przez Petera
Chena w 1976 roku. Krok pewien w kierunku odwzorowania dynamicznego stanowi model
informacyjny Shlaera i Mellora (1988 r), w ktorym obiekt charakteryzowany (czy te identyfikowany)
jest przez rol jak odgrywa, przez zdarzenia pojawiaj ce si w okre lonym momencie czasu czy
te przez tzw. interakcje w jakie wchodzi. W metodzie OMT (Object Modeling Technique)
Rumbaugh docenione zostaje zachowanie si obiektu okre lane jako operacja, w szczególno ci za
tzw. operacji polimorficznej znajduj cej zastosowanie w stosunku do obiektów nale cych do ró nych
klas.2. Inn zalet Rumbaugh jest oderwanie si od technologii relacyjnych baz danych dzi ki
zaprzestaniu u ywania tzw. kluczy pierwotnych i obcych (primary and foreign keys).
dz
e mimo 25 letniej historii strukturalnego i obiektowego podej cia, wiele jeszcze
pozostaje do dokonania w kierunku
dynamicznego modelowania biznesowych obiektów, opartego
na symulacji dzia alno ci
przedsi biorstwa i posiadaj cego transparentne
prze enie na
komputerow
technologi realizacji. Wymaga to zespolenia ró norodnych metod, narz dzi i
technologii, w tym j zyków symulacyjno-specyfikacyjnych, obiektowych j zyków programowania,
obiektowych baz danych, baz wiedzy
oraz narz dzi CASE wyposa onych w odpowiednie
repozytorium do utrzymywania definicji klas i obiektów.
Bankowo
posiada pewn
specyfik , która powinna znale
w
podstawach
metodycznych odpowiednie odzwierciedlenie, aczkolwiek trudno jest dla niej
znale
bezpo rednie odpowiedniki w terminologii obiektowego podej cia, cz sto przykrojonego do
potrzeb poszczególnych j zyków programowania.
2.Cechy specyficzne w sferze rozwi zania informatycznego dla bankowo ci
ono i specyfika systemu bankowego wynika z jego nast puj cych cech:
skomplikowane relacje algorytmiczne pomi dzy obiektami
du y wolumen danych g ównych (przechowywanych w bazach operacyjnych i hurtowniach
danych) si gaj cy cz sto wielu gigabajtow
du e znaczenie transakcji realizowanych w czasie rzeczywistym
du y wolumen i intensywno c nap ywu transakcji (szczególnie w bankowo ci detalicznej) ,
samodzielno transakcji:
wiele transakcji jest utrzymywanych tak jak
rekordy g ówne baz
danych, np. transakcje dilerskie, kolejne lokaty itp. rozliczane s w czasie, przechowywane
w bazach operacyjnych do momentu ustania ich
aktywno ci,
wyst powanie transakcji z datami efektywnymi (do przodu lub do ty u)
ró norodno
typów transakcji: (dla banku uniwersalnego ponad 1000 )
globalny charakter transakcji (krajowy i mi dzynarodowy)a wi c kontrahenci (banki) i klienci
banków pochodzi mog z dowolnego kraju, w banku stosowane s róznorodne waluty,
wahania ich kursów oraz sytuacja klientów wp ywaj na pozycj finansow banku
wyst powanie pakietów zewn trznych (np. obs uga SWIFTa, specjalizowane pakiety
pochodz ce od innych wytwórców ..)
du a z ono
klas , np. wiele algorytmów utrzymywania produktów tej samej klasy np. ka da
lokata w ramach klasy depozytów mo e mie inne szczegó y rozliczeniowe
(stopy
procentowe, okresy, zasady kapitalizacji itp.) przy równoczesnej mo liwo ci stosowania
polimorficznych mechanizmów w stosunku do wielu klas (np. obliczanie odsetek).
1

Materia y konferencyjne “Zastosowania rozwi za informatycznych w bankowo ci”
Wyd. PN766 Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu 1997 r. s.193-206
2
jak wiadomo, polimorfizm polega na tym, e pod t sam nazw kryj si ró ne „rzeczy” w zalezno ci od
typu obiektu, który j odziedziczy

Z.Ryznar Obiektowe podej cie i parametryzacja obiektów

jako podstawa rozwoju produktów bankowych

1

wysokie obci enie zarówno obs ug
transakcji w czasie rzeczywistym jak i wsadowym
przetwarzaniem (podczas tzw. zamykania dnia oraz dla potrzeb zarz dzania finansami
banku). Narzuca to konieczno
podzia u zasobów infiormacyjnych na bazy operacyjne i
hurtownie danych.
realizacja transakcji w asnych oraz w imieniu klientów.
wysoki stopie ryzyka finansowego wymaga jego pomiaru (w tym prognozowania) na populacji
wielu obiektów zarówno za pomoc metod statystycznych jak i nieliniowych (opartych np. na
modelach neuronowych).
wymaganie bezb dno ci dzia ania oprogramowania aplikacyjnego i zabezpieczenia przed
nieuprawnionym dost pem (tam gdzie s pieni dze wszystko jest mo liwe).
Zapewnienie bezb dnego dzia ania wielu (np. tysi ca) programów w krytycznych warunkach
przetwarzania (czas rzeczywisty, tysi ce terminali rozproszonych w sieci, ryzyko finansowe prawie
ka dej transakcji) stanowi wyzwanie nieporównywalne do tradycyjnych aplikacji typu systemy
acowe i gospodarka materia owa.
3.Obiektowe podej cie
W warunkach obiektowego podej cia w ciw metod wykrywania i definiowania obiektów
oraz dotarcia do istoty ich zachowania si powinno by
modelowanie dzia alno ci biznesowej.
Oznacza to jako ciow zmian etapu przygotowawczego zwanego zwykle „analiz dotychczasowego
systemu” i ograniczaj cego si do analizy przep ywu danych, opisu danych i zebrania algorytmów.
Oczywi cie, dyskusyjn jest spraw
na ile
modelowanie biznesu jest podparte dobrymi
narz dziami, ale ostatecznie (przy minimalnych wymaganiach) nie chodzi tutaj o symulacj
procesów decyzyjnych (wraz z obliczaniem ich skutków), lecz o dok adne zrozumienie specyfiki
(business mission) dzia alno ci jak prowadzi przedsi biorstwo i mo liwo uzyskania takiego obrazu
procesów biznesowych, aby sta o si mo liwe ich obiektowe sklasyfikowanie i uchwycenie
mechanizmów wielokrotnego (reusable) u ytku.
W przypadku dzia alno ci bankowej poza uchwyceniem istniej cych produktów bankowych
warto pozna ich tendencje rozwojowe poprzez odwo anie si do strategii finansowej banku w
zakresie pozyskiwania i inwestowania kapita u. Strategia ta równie wymaga odpowiedniego
wsparcia informatycznego, np. poprzez obliczanie przep ywu pieni nego do przodu oraz ryzyka
bankowego.
Wymagane jest wi c szerokie spojrzenie aby w miar kompletnie zdefiniowa wyst puj ce
w systemie klasy oraz mechanizmy czno ci pomi dzy nimi, aby móc nast pnie budowa
bibliotek wspólnych elementów i sukcesywnie tworzy
oprogramowanie obs ugi obiektów,
zachowuj c konsekwencj dziedziczenia cech (w tym operacji) przez dodatkowo wprowadzane
podklasy i wszystkie obiekty znajduj ce si wewn trz nich. W ten sposób - w odró nieniu od
klasycznego projektowania - wprowadzenie dodatkowego obiektu „mieszcz cego si w jakiej klasie”
nie wymaga jego zdefiniowania i oprogramowania od pocz tku lecz - po przej ciu wszystkich
elementów „wspólnych” klasy i podklasy - wprowadzenia jedynie mechanizmów specyficznych.
Podstaw prawid owego zdefiniowania obiektów powinien by model funkcjonowania instytucji , co
jest zadaniem z onym i pracoch onnym zwa ywszy na skomplikowany charakter dzia alno ci
bankowej.
Oczywi cie zdefiniowanie i zbudowanie repozytorium (magazynu) „wspólnych typowych
elementów’” w przypadku systemu bankowego nie jest atwe. Produktów i Instrumentów finansowych
w banku uniwersalnym jest wiele (zwykle kilkaset, wzi wszy pod uwag równie papiery warto ciowe
oraz instrumenty pochodne) i s one ze sob powi zane na poziomie zarz dzania skarbowo ci
(obracaj tym samym surowcem jakim jest pieni dz). Liczba samodzielnych funkcji wyra anych
poprzez czynno ci menu si ga mo e ponad 5000, nie licz c wielu czynno ci wykonywanych
automatycznie przy obs udze transakcji (np. generowanie ksi gowa ) oraz przy zamykaniu dnia.
Ponadto nie nale y zapomina o tym, e elementy repozytorium maj natur programistyczn , a
wi c wymagaj
starannego testowania, gdy
one przejmowane przez wiele obiektów.
Nadmienimy jeszcze dla porz dku, i niezb dne jest uzycie narz dzi oraz obiektowych j zyków
programowania (np.Eiffel , Smalltalk ) do tworzenia obiektowych aplikacji. Im szerszy jest kontekst
definiowania klasy (a wi c im szerszy zakres aplikacyjny) tym wi kszy b dzie stopie pó niejszego
wielokrotnego (reuse) wykorzystania mechanizmów zdefiniowanych w klasie, ale i wy szy koszt
prac analitycznych.
Generalnie rzecz bior c, w ka dym systemie mo na wyró ni
pewne obiekty
charakterystyczne. Jako kryterium wyodr bnienia obiektu przyjmuje si jego specyficzne zachowanie
(czyli model dzia ania), a nie tylko to, e posiada okre lony zestaw atrybutów (danych) oraz to, e
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jest jednoznacznie identyfikowalny.. Jednym z elementów zachowania si obiektu s jego relacje z
innymi obiektami, a w szczególno ci typ relacji (np. jedno- lub dwukierunkowe) i jej krotno zwana
cardinality lub multiplicity (1:N,N:N, 1:0, 1:1 ... ), warunkowo lub bezwarunkowo , przechodno ,
symetryczno /asymetryczno , relacje ca ci do cz ci itp.), a przede wszystkim zdarzenia, w
których uczestniczy (lub które generuje) obiekt. Podstaw zdefiniowania obiektów powinien by wi c
przede wszystkim model funkcjonowania a nie tylko statyczne struktury danych.
Nie podejmujemy si
cis ego zdefiniowania obiektu. W szerokiej definicji obiekt jest
scaleniem (enkapsulacj , hermetyzacj ) danych, procedur i regu zachowania si wynikaj cych z
definicji klasy, stanowi wi c jakby przeciwie stwo filozofii tradycyjnych systemów zarz dzania
bazami danych, w ktorych króluje tzw. niezale no
danych (data independence) czyli rozdzia
definicji danych od programów aplikacyjnych.
Klasa w ciwie jest definicj
ciwo ci grupy obiektów i s uzy do ich generowania. W
dzia alno ci bankowej istnieje co najmniej kilkana cie (mo e nawet kilkadziesi t) takich grup.
Przyk adowo, klas
mo e by grupa rachunków depozytowych, grupa rachunków kredytowych,
grupa p atno ci zagranicznych dokumentowych (akredytyw) itp. W zale no ci od potrzeb (czyli
ono ci) klasy mo emy dzieli na podklasy, te na grypy itp. Przyk adowo, w klasie kredytowej
wyró ni mo na podklas rachunków kredytowych, podklas sposobu sp aty kredytu oraz podklas
op at i kar. Obiekt dziedziczy charakterystyk po klasie i posiada mo e dodatkowo swoje w asne
cechy. Obiekt jest
ko cowym elementem dekompozycji klasy, stanowi
wi c referencje
(odwzorowanie) realnie istniej cych obiektów rzeczywistych (oboj tnie czy s one fizyczne czy np.
jako zapisy) w tym sensie, e zawiera dok adny opis ich struktury i zachowania.
W naszej konwencji obiekt jest wyst pieniem klasy na ostatnim poziomie jej podzia u
strukturalnego (superklasa, klasa, podklasa, obiekt), czyli pozostaje nadal poj ciem abstrakcyjnym
(specyfikacyjnym), s
c do wyznaczemia typu (grupy wyst pie obiektów rzeczywistych z t sam
charakterystyk typowo ci) dziedziczon
zgodnie z drzewem genealogicznym (od superklasy).
Dopiero wyst pienie obiektu jest fizycznym „egzemplarzem” i odnosi si do indywidualnej jednostki
(np.rachunek bie cy Pana X. Je li obiektem jest ksi ka o danym tytule, to ka dy egzemplarz tej
ksi ki jest wyst pieniem obiektu. Wyst pienie obiektu identyfikowane jest w tym przypadku przez
tytu i jego kolejny nr. Pe ny ci g dekompozycyjny wygl da wi c nast puj co: superklasa, klasa,
podklasa, obiekt, fizyczne wyst pienie obiektu.
Gdyby my przyj li konwencj
e poj cie obiektu jest bezpo rednio reprezentacj fizycznego
egzemplarza, wówczas zabrak oby poj cia dla „elementu” abstrakcyjnego jednoznacznie
okre lonego przez wszystkie definicje dziedziczone poprzez dekompozycj klasy. Byc mo e, gdyby
przyj w miejsce „obiektu” termin „encja” (entity), wówczas „obiekt” móg by zej do poziomu
fizycznej reprezentacji ka dego wyst pienia. Nie zrobili my tego z tej przyczyny, e encja cz sto
uto samiana jest z klas , ale w zasadzie nie mamy nic przeciwko temu. Wyst pienie obiektu
mo na nazwa ew. fizycznym obiektem, ale to z kolei mo e mo e zaburzy klasyfikacj obiektow w
modelowaniu instytucji (obiektami fizycznymi s klienci, produktowane wyroby, itp. a abstrakcyjnymi
np. produkty bankowe, przep ywy pieni ne , brokerzy (softwareowi) w architekturze klient/serwer i
agenci (software’owi) reprezentuj cy obiekt
Klasy (a wi c i obiekty) definiuje si
poprzez ustalenie nazwy (identyfikatora klasy i zasad
identyfikacji obiektów tworzonych w ramach klasy ), metod (operacji, funkcji, procedur) jej
przynale nych, atrybutów (listy danych), regu (zasobów, parametrów) tworzenia
obiektów,
mechanizmów zewn trznej komunikacji (eksportowo-importowych), komunikatów, wyj tków, zdarze
(np.transakcji, kontraktów) zachodz cych na obiektach klasy itp.
Po zdefiniowaniu klasy ka dy obiekt b
cy jej wyst pieniem dzia a na zasadach czarnej skrzynki
(zgodnie z zasad enkapsulacji) - nie musimy zna jego wewn trznych mechanizmów ale znamy
dok adnie jego zachowanie (reakcje na dochodz ce do niego impulsy). Klasycznym przyk adem
obiektu jest samochód, o którego konstrukcji mo emy prawie nic nie wiedzie , ale wiemy jak
zareaguje na naci ni cie gazu czy skr cenie kierownic i mo emy koncentrowa uwag wy cznie
na tym jak pokona tras przejazdu bez kolizji z innym pojazdem.
Podobnie w dobrze obiektowo zdefiniowanym systemie bankowym, znaj c zachowania si
produktów bankowych mo emy koncentrowa si na przyk ad na problemach ryzyka bankowego, a
wi c sprawach ich wspó dzia ania poprzez rozwarcie stóp procentowych, badanie przep ywu
pieni nego, itp. W zale no ci od wyników analizy mo emy tworzy nowe obiekty (nowe produkty
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bankowe), wysy aj c do klasy nowy zestaw parametrów (np. okres lokaty/kredytu, stopy procentowe
itp.), czyli wykonywa to co nazywamy definiowaniem i modyfikacj produktów bankowych.
Obiektowa orientacja analizy i projektowania wymaga wi c dzia
na klasach i obiektach,
zak adaj c mechanizmy dziedziczenia i ich wzajemnego komunikowania si .
Przenosz c obiektowe zasady do sfery projektowania systemów (czyli w uproszczeniu mówi c zamieniaj c obiekty biznesowe na obiekty software’owe) mo liwa staje si budowa systemu
bankowego oparta na wielokrotnym monta u w ró nych zestawach software’owych obiektów tej
samej klasy wyposa onych w odpowiednie cza. Obiekty wyst puj w systemie tylko jednokrotnie
(ewentualnie w postaci automatycznie tworzonych kopii) , za ka dorazowe ich uzycie odbywa si
wg tych samych mechanizmów , zapewniaj c nieredundancj
i spójno . Przyk adem obiektu
wielokrotnego u ycia mo e by procedura obliczania odsetek, u ywana „polimorficznie” (z t sam
nazw ale z ró nymi danymi i metodami) w kilku modu ach systemu (rachunkach bie cych,
depozytowych i kredytowych).
W zaawansowanych rozwi zaniach obiektowych obiekt stanowi mo e enkapsulacj (wbudowanie)
takich charakterystyk jak formy danych (np.multimedialne) , struktury i relacje danych , regu y
wnioskowania (jako wspomaganie baz wiedzy w systemach eksperckich), zaawansowane s owniki i
regu y gramatyczne (wspomagaj ce przetwarzanie j zyków naturalnych oraz rozpoznawanie
mowy), regu y zachowania si obiektu w procesach i zdarzeniach zachodz cych w rzeczywisto ci.
Nowoczesny obiektowy system bankowy oparty powinien by wi c na semantyce umo liwiaj cej
symulacj
dzia alno ci finansowej banku. Wymagania tego nie spe niaj komercyjnie oferowane
systemy zarz dzania bazami danych (w tym relacyjne bazy danych).
Obiektom stawiane s

nast puj ce podstawowe wymagania formalne:

dobrze okre lone granice ( nie mog zachodzi na obiekty nale ce do innych klas)
okre lony typ zachowania w scenariuszu OLH (Object Life History)
czyli znane s zdarzenia zwi zane z obiektem (generowane przez niego lub dochodz ce do
niego)
typowo
czyli przynale no
do klasy (dziedziczenie cech klasy)
nie mo e by to by chwilowy element systemu o nieokre lonym zachowaniu
unikalna identyfikowalno
(najlepiej gdyby by a niezale na od zmian warto ci pól kluczowych i
atrybutowych w bazach danych - to czy obiekt istnieje np. departament nie zalezy od tego, czy
zmieni mu si symbol komórki organizacyjnej )
Z obiektami stowarzyszona jest cie ka wywo
procedur, odwo ania do tablic (np. ksi gowa ),
odwo ania do transakcji, formatki ekranowe, struktury danych , odwo ania do
notatek
i
korespondencji towarzysz cej (np. do przypominaczy zwanych ticklerami, wyci gów , wniosków
kredytowych) itp.
Rozró ni mo na obiekty elementarne , z

one, dynamiczne i informacyjne.

W grupie obiektów elementarnych wyst puj :
1. podmioty (klient, bank, oddzia banku )
2. rachunki (klientów, papierów warto ciowych)
3. kontrakty na otwarcie rachunków, na dokonanie transakcji dilerskiej itp.
4. konta ksi gowe
5. waluty i rachunki w asne NOSTRO
6. limity (mo e by te traktowany jako obiekt informacyjny)
7. centra kosztów/dochodów np.oddzia y, departamenty centrali itp.
8. u ytkownicy systemu.
Obiekty elementarne s zarówno obiektami jak i atrybutami . Limit musi by wyra ony w walutach i
dotyczy okre lonych klientów czy banków albo kontraktów . Limit staje si obiektem gdy podlega
kontroli jako „samodzielny” element : np. globalny limit kredytowy klienta , globalny limit waluty itp.
Podobnie waluta jest obiektem np. w rachunku strat i zysków waluty. Wyst powanie tej samej nazwy
obiektu w ró nych kontekstach (jako atrybuty ) s y do wskazywania powi za integracyjnych i
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agregacyjnych (np.dla hurtowni danych). By oby zupe nie le gdyby te same obiekty mia y by
identyfikowane przez ró ne nazwy w ró nych aplikacjach !, co nie oznacza, e dla wygody
ytkowników nie mog oni u ywa swoich w asnych synonimów (np. w swoich j zykach
narodowych) na poziomie u ytkowania systemu (w rdzeniu systemu czyli centralnym repozytorium
istnie musz identyfikatory pierwotne).
W grupie obiektów z onych wyst puj przede wszystkim produkty bankowe
np. depozyty,
kredyty, akredytywy, papiery warto ciowe itp. Z natury swojej obiekty z one odwo uj si do
obiektów elementarnych (rachunków, klientów, transakcji ), stanowi c wy szy poziom hierarchiczny.
W grupie obiektów dynamicznych wyst puj :
1. zdarzenia
Zdarzeniem jest elementarny niepodzielny fakt, czyn, dzia anie.
Zdarzenia pochodz z zewn trz lub powstaj wewn trz systemu i
zwykle powoduj zmian stanu obiektu np.niedokonanie sp aty raty kredytu w
terminie zmienia status kredytu.
2. transakcje
Transakcj jest sekwencja zdarze maj ca na celu realizacj krótkoterminowego
celu, np. uzgodnienie warunków kontraktu lokaty i dokonanie wp aty na lokat ,
przelewy, transakcja forward, spot, swap itp.
3. akcje
Akcj jest zwykle z one dzia anie dotycz ce obs ugi transakcji lub obs ugi
dania informacji wynikowej o z onym algorytmie lub wymagaj cej
przetwarzania wielu zapisów w bazie danych lub wielu transakcji ,
np. deal confirmation matching, nostro account reconcillation ,
ocena kategorii kredytowej i tworzenie rezerw na trudne kredyty.
4. procesy
Procesami s z one operacje dotycz ce obiektów w ca ym obszarze
funkcjonalnym np. revaluacja transakcji zagranicznych .
Poza wy ej wymienionymi grupami
mo na definiowa w systemie bankowym klasy obiektów
nie b
ce bezpo rednim odwzorowaniem dzia alno ci bankowej. Nale
do nich obiekty
informacyjne.
W grupie obiektów informacyjnych wyró nia si
zestawy informacji posiadaj ce podstawowe
znaczenie dla decyzji bankowych lub konieczne ze wzgl du na bezpiecze stwo systemu:
:
1.pozycja klienta
2.pozycja waluty
3.pozycja banku
4.przep yw pieni ny (cash flow )
5.bilans ksi gowy
6. lady audytowe (audit-trial journal).
7.limity
to albo w y informacyjne, zasilane przez wi kszo
(je li nie wszystkie) transakcji albo
przekroje informacyjne wymagaj ce odpowiedniego stanu zintegrowania informacji , rzutuj ce na
rozwi zania architektury systemu.
Procesy w systemie bankowym mog
by
inicjowane manualnie lub automatycznie z wielu
przyczyn ( w zale no ci od typu transakcji, produktu, typu klienta, up ywu czasu itp.).
Procesy w systemie bankowym mog
by
inicjowane z wielu przyczyn (transakcja, produkt,
procedura bankowa, typ klienta, moment czasowy ).
Transakcje mog by zewn trzne (np.wp ata gotówki na rachunek) lub te wewn trzne tj.
generowane przez system zgodnie z za on dynamik systemu (np.naliczanie odsetek zgodnie z
dat
zapadalno ci , uruchomienie transakcji dilerskiej forwardowej w wyznaczonym dniu itp.)
Czynnik czasu stanowi jeden z najistotniejszych cech systemów bankowych i jego ilustracj
najlepsz jest raportowanie tzw. cash flow.
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Produktom bankowym podporz dkowane s
Dooko a produktu wyst puje wi c specyficzne
ksi gowa .

transakcje, których sekwencja tworzy procesy .
rodowisko , obejmuj ce sekwencje transakcji oraz

W projektowaniu obiektowym klasa jest form nadrz dn
do produkcji obiektów. Obiekt
jest wi c wyst pieniem elementu klasy, dziedzicz cym jej w ciwo ci, posiadaj cym dobrze
okre lone granice fizyczne i funkcjonalne (warto ci atrybutów i funkcje), dzi ki czemu mo liwe
jest formalne zdefiniowanie mechanizmów tworzenia i opuszczania (niszczenia) obiektu (w
programowaniu obiektowym zwanych konstruktorami i destruktorami) . Znaczenie obiektów dla
metodyki projektowania i technologii informatycznych jest radykalne, je li spojrze na to od
strony integracji systemu. Obiektami s bowiem elementy systemu widoczne z ka dego
poziomu architektonicznego
i bezpo rednio wykorzystywane w wielu miejscach bez potrzeby
dublowania danych i funkcji oraz tworzenia sztucznych mechanizmów integracyjnych pomi dzy
modu ami systemu (np.w postaci konwersji rekordów na pliki tekstowe i odwrotnie). Interfejsy
stanowi bowiem integraln cz
obiektu. Przyk adem wykorzystania obiektu w programowaniu
wizualnym (visual object programming) jest najechanie mysz na ikon obiektu i „wci gni cie” go
do pisanego modu u/programu, zamiast pisania kodu programowego.
Transakcje bankowe s podporz dkowane zwykle produktom bankowym , tzn. mog wyst powa
tylko w okre lonych procesach. Np. za enie lokaty zwi zane jest z produktem lokaty, itp.
Szereg transakcji (np. ksi gowania na kontach syntetycznych) wyst puje jednak w wielu
produktach.
W ka dym procesie wyst puj obiekty elementarne albo jako atrybuty albo jako podmioty.
Obs uga tych obiektów , a ci le rzecz bior c sposób ustalania relacji pomi dzy nimi w
przekroju ca ego systemu bankowego , decyduje o jako ci architektury systemu .
Mo liwo wyznaczania relacji w sposób elastyczny oraz zapewnienia zmienno ci obiektów
(poprzez wprowadzanie parametrów) jest prawdopodobnie najta sz
i najszybsz
metod
reorganizacji systemu bankowego i jego adaptacji do potrzeb rynku , nieporównywalnie lepsz
od klasycznych zmian organizacyjnych w d ugim cyklu decyzyjnym (zlecenie oprogramowania
nowych produków,powo ywanie nowych komórek organizacyjnych do obs ugi nowych produktów,
publikowanie regulaminów nie tyle dla klientów ile do szkolenia
asnego personelu itp.)
Skrócenie procesu decyzyjnego (przy równoczesnym lepszym zabezpieczeniu informacyjnym)
oznacza równie skrócenie drogi pomi dzy klientem i bankiem.
Relacje na poziomie kont ksi gowych wyznaczane s stosunkowo prosto poprzez schematy
ksi gowa oraz powi zania miejsc powstawania kosztów/dochodów. Do uzyskania innych relacji
zalecane jest u ycie obiektowych baz danych , a przynajmniej np.relacyjnego albo
hierarchicznego systemu zarz dzania baz danych , a czasem nawet zaawansowanej technologii
data-mining opartej na regu ach odkrywania wiedzy.
Wymienione wy ej obiekty jak ni przewodnia oplataj system bankowy , przechodz c przez
wiele modu ów aplikacyjnych . Nienale yte uwzgl dnienie któregokolwiek z tych elementów mocno
obni a jako
systemu. Na przyk ad w niewielu systemach wyst puje mo liwo
definiowania
transakcji i stowarzyszonych z nimi ksi gowa . W innych nie ma obs ugi limitów ,albo
zaw one one s tylko do poszczególnych produktów.
Limity dotycz kraju, regionu, bran y, klienta ( limit globalny - management limit - dla klienta i ew.
jego macierzystej korporacji, limity przyznane - granted limits - dla kredytów, akredytyw, ujemnego
salda na rachunku
ror, itp) ,dilera, waluty, typów transakcji
(forex,rynek pieni ny,papiery
warto ciowe ...). Przy okazji uwaga, i suma limitów przyznanych mo e by wi ksza od limitu
globalnego, za limitów wykorzystanych powinna by mniejsza od niego. List limitów w systemie
powinno by wiele, aby mo na by o spe ni ró norodne wymagania banków. Limity powi zane s
z zabezpieczeniami w tym blokowaniem depozytów ,papierów warto ciowych itp. .
Obs uga limitów polega m.i. na :
- sygnalizacji przekrocze limitów podczas wprowadzania transakcji ,
- bie cej aktualizacji ich sald (w uk adzie limitów ustalonych, wykorzystanych i
dost pnych ), raportowaniu przekrocze i wykorzystania limitów (na jakie cele
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zosta y u yte),
- dostarczaniu analitycznych informacji do analizy przekrocze limitów
(wykaz wszystkich dokonanych transakcji wg podmiotu limitu , oddzia ów , dilerów ),
- raportowaniu limitów które trac wa no
itp.
Raporty (lub odpowiedzi na zapytania) powinny by uporz dkowane wg bankowców
(opiekunów ), klientów itp.
Waluta i klient oraz czas stanowi nieod czny atrybut prawie ka dego zdarzenia w
systemie. Obliczanie pozycji klientów i walut wymaga ustalenia w architekturze systemu
cie ek " dotarcia do wszystkich transakcji finansowych (czyli do wn trza modu ów
aplikacyjnych).
Wprowadzenie zmian projektowych dotycz cych tych obiektów jest wobec tego bardzo
pracoch onne i odpowiedzialne. Dlatego kupuj c system trzeba oceni na ile zaawansowana
jest architektura systemu w zakresie orientacji na klienta, wielowalutowo , wielorako limitów,
definiowalno
transakcji itp.
4.Parametryzacja obiektów
System bankowy powinien by modyfikowalny nie tylko podczas instalacji, lecz równie
podczas
ytkowania m.i. za pomoc narz dzi s
cych do definiowania
i redefiniowania produktów
bankowych.
Mo liwo zapewnienia zmienno ci obiektów (np. poprzez ich definiowanie za pomoc parametrów)
jest prawdopodobnie najta sz i najszybsz
metod reorganizacji systemu bankowego i jego
adaptacji do potrzeb rynku , nieporównywalnie lepsz od klasycznych zmian polegaj cych na
dokonywaniu zmian w kodach ród owych programów.
Metody parametryzacji bywaj ró ne. Z regu y sprowadzaj si one do nadania warto ci
parametrom w trakcie wprowadzania kontraktu (poprzez akceptacj warto ci domy lnej lub
dziedziczonej z definicji klasy produktów, albo wprowadzenie nowej warto ci) wchodz cym w zakres
definicji danej klasy produktów. Parametrów takich dla ka dego typu produktu mo e by nawet
kilkaset. Poprzez parametryzacj
mo na definiowa równie zakres (np. rodzaje
transakcji)
limitów i pozycji ( klienta, waluty i banku).
Parametry zwykle s przechowywane w postaci wielu tablic (plików). Korzystne by oby - z punktu
widzenia administrowania systemem - aby odwo ania do nich odbywa y si poprzez specjaln
bankow metabaz danych , kontroluj
wzajemn spójno
tablic i produktów
Im
bsza parametryzacja systemu tym bardziej system powinien by
wyposa ony w
mechanizmy
automatycznego
wykrywania
ewentualnych
wewn trznych
sprzeczno ci ,
utrzymywania niezb dnych relacji pomi dzy tablicami itp. Bez takiego podparcia trudno jest
system przetestowa
w pe ni na etapie wdro enia i gwarantowa jego bezb dno
podczas
przetwarzania (gdy np. pojawi si nietestowane kombinacje parametrów lub nietestowane funkcje).
Po dane jest dla stabilno ci systemu , aby na przyk ad w ramach procedur otwierania dnia
uruchamiany by specjalny przebieg testuj cy spójno
systemu (aby nieoczekiwane „run-time
errors” nie pojawia y si w trakcie obs ugi klientów).
Obiektem w systemie bankowym jest równie
jego u ytkownik. W odpowiednio elastycznych
rozwiazaniach istnieje mo liwo prawie dowolnego konfigurowania funkcji dla poszczególnych
ytkowników poprzez
generowanie menu w ramach klas u ytkowników (w cznie z
hierarchicznym zagnie
aniem oraz ustalaniem zabezpieczenia has owego). Konfiguracja
funkcjonalna systemu mo e by wówczas dok adnie dopasowywana do zakresu dzia ania
stanowisk pracy.
Ustalanie regu funkcjonowania np. debetowych i kredytowych rachunków bankowych nast puje
poprzez tzw. definiowanie produktów bankowych oraz transakcji. Zró nicowanie produktów zale y
nie tylko od waluty . lecz wielu innych elementów zwanych parametrami. Zalet parametryzacji
jest przede wszystkim to, e nie wymaga ona zmian w kodzie ród owym oprogramowania, a wi c
znajduje si ca kowicie w gestii banku.
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Definiowanie produktów wygl da
rozmaicie w poszczególnych systemach . Ujmuj c to
zagadnienie najszerzej mo na powiedzie
e definicje te powinny przebiega na poziomie klas
i
typów
produktów, uwzgl dniaj c
parametry globalne na poziomie banku jako ca ci
(„dziedziczone” domy lnie jako parametry klasy produktów). Niektóre systemy dopuszczaj
ró nicowanie typów produktów dla regionów i oddzia ów oraz daj mo liwo
definiowania
transakcji bankowych, zdarza si to niestety stosunkowo rzadko.
Srodowisko elastycznego systemu mo e by bardzo szerokie obejmuj c mo liwo ci aplikacji,
narz dzi i systemu zarz dzania baz danych.
PARAMETRYZACJA OBIEKTU: RACHUNEK BANKOWY
( g ównie dla depozytów i kredytów)
- waluta rachunku,
- typy stop oprocentowania (sta e, zmienne),
- podstawa oblicze (np.actual/360,30/360,360/360, 30/365 i 366),
- nazwa indeksu (tabeli) stóp procentowych
- odwo ania do tablicy ksi gowa lub ksi gowania bezpo rednio wpisywane do definicji,
- minimalne saldo do obliczania odsetek
- rozpi to
stóp (rate floor, rate ceiling)
- mo liwo konwersji typu stóp (np.ze zmiennej stopy na sta po up ywie 2 lat)
- warunki odnowienia lokaty
- limit dla rachunków kredytowych
- wska nik („flaga”) dopuszczaj cy saldo negatywne (overdraft) na rachunku typu ROR
- po czenia z innymi rachunkami (wzajemna kompensacja sald negatywnych,
kredytów, op at itp.),
- moment startu oprocentowania
(w lokatach terminowych - od pierwszego lub nast pnego dnia, w innych
produktach- wg daty transakcji,wg daty walutowania, wg daty ksi gowania itp.)
- tryb sp aty kredytu (z góry lub z do u miesi ca, itp.)
- minimalna i maksymalna kwota odsetek,
- algorytm sp at kapita u i odsetek (dla kredytów)
- tryb sp at zaleg ych p atno ci (dla kredytów)
- warunki spisania na straty ,
- okres odsetkowy i okres kapitalizacji (np.1 dzie i 1 rok dla rachunków a ' vista),
- podstawa obliczania odsetek (saldo przed transakcj ,saldo po transakcji,kwota
transakcji, limit),
- typ op at i prowizji (kwotowe zale ne od przedzia ów, procentowe itp.)
- mo liwo
zmiany stopy procentowej w trakcie trwania umowy,
- mo liwo
wyp aty odsetek bez zrywania umowy ,
- mo liwo
automatycznego odnowienia ( automatic rollover),
- zabezpieczenie kredytu (kwotowe lub procentowe),,
- sprzeda lub kupno kredytu (participated or purchased loans ),
- dopuszczalne typy transakcji stowarzyszonych z danym typem produktu,
- ksi gowania (lub odwo ania do tablicy ksi gowa ,stowarzyszonych z typem
produktu i typem transakcji),
- j zyk narodowy u ywany do wydruku stowarzyszonych dokumentów (wyci gi,
potwierdzenia operacji),
- cz stotliwo
wydruku wyci gu ( po dniu w którym wyst pi y operacje, na koniec
miesi ca - w ostatnim dniu roboczym lub kalendarzowym, raz na dwa tygodnie ),
- ilo
dni przechowywania historii rachunku ,
(ew.odr bne parametry dla rachunków aktywnych i rachunków zamkni tych)
- data startu typu produktu ,
- data up ywu terminu wa no ci typu produktu,
- itd.
PARAMETRYZACJA OBIEKTU: BANK U YTKUJ CY SYSTEM
(tzw. parametry globalne , obowi zuj ce w ca ym systemie)
- identyfikator banku
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- symbol waluty bazowej,
- zakres tolerancji kursów walutowych (s y do kontroli prawid owo ci wprowadzanych
kwot dwóch walut),
- struktura organizacyjna banku
(centrala, regiony, oddzia y krajowe i zagraniczne, filie, punkty agencyjne, ATM),
- ilo
dni do u pienia rachunku,
- ilo
dni przechowywania historii stóp oprocentowania ( wyznacza to mo liw ilo dni
cofania si do ty u )
- ilo
dni archiwowania ksi gowa ,
- dopuszczalno
tzw. masowych zmian do ty u na rachunkach klientów,
- data do której mo na robi ksi gowania dotycz ce zesz ego roku,
- algorytm cyfry kontrolnej,
- stopnie konsolidacji ksi gi g ównej np. na poziomie oddzia ów i centrali ,
- d ugo
roku finansowego - nie musi pokrywa si z rokiem kalendarzowym ), itp.
- tabele transakcji aktualizuj cych pozycj banku .
PARAMETRYZACJA OBIEKTU : KLIENT
identyfikator klienta
waluta bazowa klienta
typ: osoba fizyczna, prawna
kategoria: zwyk y, uprzywilejowany (np.podlegaj cy pod private banking)
grupa zdolno ci kredytowej
typy wyci gów
wykaz transakcji aktualizuj cych pozycj klienta
PARAMETRYZACJA OBIEKTU : WALUTA
symbole (AAA,999)
kraj
zakres waluty: bazowa banku, lokalna oddzia u
liczba miejsc po przecinku (dla kwot)
liczba miejsc po przecinku dla kursu wymiany
liczba dni obs ugi transakcji
stosowalno waluty ( operacje gotówkowe, polecenia przelewu krajowe i zagraniczne ,itp.)
cechy wymienno ci
najni sza jednostka nomina u
nomina y (banknoty i bilon)
PARAMETRYZACJA OBIEKTU : LIMIT
podmiot limitu: diler, kontrakt/produkt/transakcja, waluta, klient, bran a, kraj
PARAMETRYZACJA OBIEKTU :KONTO KSI GOWE
identyfikator konta ( i jego struktura)
typ konta (bilansowe po stronie aktywów/po stronie pasywów, pozabilansowe jednostronne,
pozabilansowe dwustronne, kontro rozliczeniowe dochodów/kosztów , konto nag ówkowe , itp.)
waluta
Zamiast wniosków
Definicje produktów trzymane powinny by w odr bnej bazie danych, znajduj cej si
pod specjalnym nadzorem. Modyfikacje produktów wynikaj ce ze strategii finansowej banku
wymagaj okre lonej autoryzacji w ramach organizacyjnych procedur zarz dzaniami zmianami
(kontrola uprawnie , dokumentowanie zmian i testowanie). Baza produktów przechowywa powinna
szereg wersji z ró nymi datami efektywnymi (lub datami dystrybucji). Wprowadzanie nowych klas
produktów nastepuje zwykle w fazie tzw. otwierania dnia a nie w dowolnym momencie w ci gu dnia.
Szerokim mo liwo ciom systemu do definiowania nowych typów produktów musi towarzyszy te
odpowiednia kontrola ryzyka finansowego produktów (dotyczy to szczególnie kredytów, papierów
warto ciowych oraz instrumentów derywatywowych).
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