
Ficha de Exércicio
                    --Métodos Computacionais--

Primeira Parte) Implemente o TAD :

typedef struct conta {
    char agencia[10];
    char numero[15];
    float saldo;
} Conta ;

typedef struct cliente {
    char login[10];
    char password[10];
    char nome[200];
    int cpf;
    Conta* cont;
} Cliente;

// Cria uma nova conta e retorna um Ponteiro para a Estrutura criada
Conta* cont_cria(char* agencia,char* numero);

// Libera da Memória uma Conta (Free)
void cont_libera(Conta* cont);

// Retorna o Saldo de uma Conta
float cont_saldo(Conta* cont);

// Deposita um certo valor em uma Conta
void cont_deposita(Conta* cont,float valor);

// Faz um saque de uma Conta e retorna 1(saque foi efetuado com sucesso)
// ou 0 (não efetuado com sucesso)
int cont_saque(Conta* cont,float valor);

// Trasnfere um certo valor de uma conta para outra
int cont_trasfere(Conta* origem,Conta* destino,float valor);

// Cria uma nova estrutura Cliente e retorna um Ponteiro para a Estrutura criada
Cliente* client_cria(char* nome,int cpf,char* agencia,char* numero);

// A Função já está implementada (tente entender e basta copiar para seu código)

// Retorna i (posição do vetor onde o cliente com este login e senha foi
encontrado)
// Retorna -1 (caso nao encontre nenhum cliente)

int function_password(Cliente* clientes[2]){
    int i;
    char log[10];  //login
    char pass[10]; //senha
    fflush(stdin);
    printf("Login: ");
    gets(log);     //recebe login do usuario

    for(i=0;i<2;i++){  //Procura se o login existe
      if(strcmp(clientes[i]->login,log)==0){ // Se existir
         printf("Senha: ");
          fflush(stdin);
           gets(pass); // recebe a senha do usuário
             if(strcmp(clientes[i]->password,pass)==0){ //Se a senha for correta
              return i; //Retorne a posição do cliente no vetor
                 }
               }
            }
 return -1; // Se nao encontrar nenhum cliente
 }
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Segunda Parte)

 Faça um sistema de banco utilizando das funções já implementadas.
     i)Crie um vetor estático com 2 posições de ponteiro da estrutura Cliente.
     ii)Preencha os dados dos dois clientes.
     iii)Implemente o menu abaixo.

 Este sistema deverá apresentar o seguinte MENU e suas funcionalidades:

Bank Menu:
1-Saldo
2-Depósito
3-Saque
4-Transferência
5-Sair

Obs: Um exemplo do uso: Cliente seleciona opção 3 -> Será pedido o valor do
Saque -> O cliente entrará com Login e Senha -> Saque Concluido -> Volte a tela
de Menu.
Obs: A função function_password foi criada para lhe ajudar com o processo de
validação de senha e login.

Boa Prática :D
Caso não consiga terminar a tempo, tente terminar em casa, este assunto é a base
para o resto da disciplina.
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