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1 DOKUMENTACJA BIBLIOTEKI NOLCLIENTAPI.DLL  

Biblioteka nolclientapi.dll została napisana w aplikacji Microsoft Visual C++ 2003. (Unmanaged C++). 
Jeśli projekt jest pisany w środowisku Microsoft Visual C++ należy dołączyć do projektu Wraz z biblioteką 
złączony jest interfjes nolclientapi.lib który należy dołączyć do projektu 

Aby wykorzystać bibliotekę w środowisku Borland Builder C++ należy wygenerować interfejs nolclientapi.lib 
funkcją implib lub dołączyć bibliotekę dll dynamicznie.  

1.1 API po stronie aplikacji NOL3 

 

1.1.1 Dostęp do API/Rejestr zdarzeń 

Informacja o dostępnym API po stronie NOL3 znajduje się w Menu górnym Narzędzia. Jeśli nie mamy dostępu pozycję 
„bossaAPI” oraz „Rejestr bossaAPI”. Możliwe jest włączenie rejestru zdarzeń API.  

 

1.1.2 Wyłączenie zdarzeń pozytywnych/negatywnych 

W przypadku prawidłowego bądź nieprawidłowego złożenia zlecenia w aplikacji NOL3 pojawia się okno 
powiadomienia. Możliwe jest wyłączenie pojawienia się tych okien w Menu górnym Właściwości -> Opcje zleceń -> 
Zachowanie. Mamy dostępne dwie pozycje: 

- Nie pokazuj pozytywnych komunikatów, 

- Nie pokazuj negatywnych komunikatów. 

Zaznaczenie tych opcji ułatwia pracę w aplikacji klienckiej z API gdyż sterowanie nie jest przekazywane do aplikacji NOL3.  
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1.2 Funkcje biblioteki nolclientapi 

Biblioteka umożliwia integrację NOL3 z dowolną aplikacją zewnętrzną wykorzystując ogólnodostępne procedury. 

 

1.2.1 Funkcja Inicjalizująca bibliotekę 

Po nawiązaniu komunikacji klient przy pomocy socketu synchronicznego API wysyła „UserRequest” 

utworzony na podstawie stringu „AppId” zawierającego informację na temat użytkownika oraz hasła. W 

odpowiedzi do aplikacji zewnętrznej zostanie wysłany komunikat FIXML „UserResponse”. Informacja zostanie 

przetworzona na odpowiedni kod „ResultCode”.  

typedef int ResultCode; // 0 – ok , ResultCode<0 - error 

NOL3Client::ResultCode NOL3Client::Initialize 

( 

const char* AppId 

); 

 

1.2.2 Inicjalizacja funkcji zwrotnej dotyczącej danych online 

Funkcje zwrotne powinno się ustawić przed funkcją „Initialize” (funkcją nawiązującą połączenie między klientem a NOL3) 

oprócz funkcji zwrotnej dla danych online którą ustawiamy po zalogowaniu ale przed dodaniem papierów do filtra. Nie 
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ustawienie funkcji zwrotnych nie spowoduje żadnych błędów, aczkolwiek klient nie otrzyma komunikatów asynchronicznych 

związanych z danymi online etc.  

Funkcja ustawia metodę do zwrotnego przekazywania danych o notowaniach w czasie rzeczywistym. 

Komunikaty zostaną przetwarzane na strukturę „NolRecentInfo”. Czas ostatniej transakcji jest zapisywany w 

postaci stringu. Ustawienie funkcji zwrotnej możliwe jest po logowaniu. Powinno ją się ustawić przed wywołaniem 

funkcji dodającej papier do filtra. 

NOL3Client::ResultCode NOL3Client::SetCallback 
( 

void (*ptrcallback) (NOL3Client::NolRecentInfo*) 
); 
 

Informacja który z pól zawiera ważną informację jest przekazywana za pomocą bitów pola „BitMask”. 

Int BitMask   
b31. . . b18…..……….... . . . . . . . . . . . . b0 
Xxxx xx t s r p o n m l k j i h g f e d c b a 
 

Struktura NolTicker zawiera informację na temat papieru: ISIN, nazwę, kod rynku, CFI oraz grupę 
papierów.  

 
typedef struct _NolTicker_ 
{ 

char Isin[13];  // International Securities Identifying Number 
char Name[21];  // Full name of the ticker 
char MarketCode[3];  
char CFI[7[; 
char Group[3];   

} NolTicker; 
 

 

Dla wyceny oferty zostały zastosowane następujące wartości: 

-1 dla PKC 

-2 dla PCR 

-4 dla PKC/PCR   

Dla statusu sesji: 

'A' – Fixing 
'H' – Zawieszony 
'C' – Zamknięty 
 
'HALT' –Zawieszony (Halted) „EAMO' –Poranny Monitoring (Early Monitoring) 
'COCA' –Podstawowy Preopening (Core Call) 
'COAU' –Podstawowy Fixing (Core Auction)  
'COCO' –Notowania Ciągłe (Core Continuous)  
'CLCA' – Preopening na Zamknięcie (Closing Call) 'CLAU' – Fixing na Zamknięcie (Closing Auction)  
'LTAL' – Dogrywka (Late Trading At Last)  
‘CTAL’ – Dogrywka (Core Trading At Last)  
'COMO' – Podstawowy Monitoring (Core Monitoring) 'LAMO' – Monitoring wieczorny (Late Monitoring)  
‘CLSD’ – Zamknięty (Closed) 
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Każda oferta jest zapisywana w oddzielnym obiekcie struktury NolBidAskTbl 
 
 struct _NolBidAskTbl_ 
{ 
 int depth;  // position of offer 
 int side;   // side 1- bid, 2-ask 

double price; // price of offer 
 int size;       // volume of offer 
 int amount; // aount offers 
};  
 

 

W strukturze NolRecentInfo zostanie umieszczony wskażnik do struktury,która zawiera rozmiar oraz tabelę ofert 
NolBidAskStr. 
 
 struct _NolBidAskStr_ 
{ 
 int offersize;   
 NolBidAskTbl* bidask_table; 
}NolBidAskStr;  
 

 
 
Int BitMask   

b31. . . b22…..……….... . . . . . . . . . . . …….. b0 
Xxxx xx w u t s r p o n m l k j i h g f e d c b a 

 

 
 

 
struct _NolRecentInfo_ 
{ 

int BitMask;   // mask of data 
NolTicker ticker; // ticker 
double ValoLT; // a(flag in BitMask) - value of last transaction/price 
int VoLT;  // b - volume of last transaction 
char ToLT[9];// c - time of last transaction for example "2006-11-30 11:12:23" 
double Open;  // d – open price 
double High;  // e – current high price 
double Low;  // f – current low price 
double Close;  // g – close price 
double Bid;  // h – the best bid price 
double Ask;  // i – the best ask price 
int BidSize;  // j – size of the best bid 
int AskSize;  // k – size of the best ask 
int TotalVolume; // l – total volume 
double TotalValue; // m – total value 
int OpenInterest; // n – number of open intrests 
int Phase;  // o – ticker phase 
char Status[3];  // p – ticker status 
int BidAmount;  // r - amount of bid 
int AskAmount;  // s – amount of ask 
double OpenValue;  // t – open value 
double CloseValue;  // u – close value 
double ReferPrice;  // w – reference price 
NolBidAskStr offers; // y – offers  
int Error;   // z – error 

} NolRecentInfo; 
 

 

 

Example: 
NolRecentInfo new(48,”PLTLKPL00017”,”TPS.A.”,xx,xx,xx,xx,22.5,19.2,xx,xx...);  
// xx- doesn’t matter , 48 – …0011 0000– fifth and sixth data are current 
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1.2.3 Inicjalizacja funkcji zwrotnej dotyczącej statusu zleceń 

Funkcja ustawia metodę do zwrotnego przekazywania danych o statusie zleceń. Funkcja zwrotna 

wywoływana jest asynchronicznie z poziomu biblioteki w przypadku następujących zdarzeń:  

• Potwierdzenie zmian w istniejącym zleceniu (anulata/modyfikacje), 

• Przekazanie informacji o realizacji (wypełnieniu) zlecenia, 

• Przekazanie statusu zlecenia, 

• Odrzucenie zlecenia, 

• Przekazanie informacji o prowizjach, 

• Potwierdzenie odbioru zlecenia. 

System zewnętrzny nie będzie miał możliwości wysłania żądania do serwera o informację o zleceniu/zleceniach. 

Odpowiedź do zapytania o status zlecenia będzie dotyczył informacji z image w NOL3. Funkcję należy ustawić 

przed wywołaniem funkcji Initialize. 

NOL3Client::ResultCode NOL3Client::SetCallbackOrder 
( 
void (*ptrcallbackorder)( NOL3Client:NolOrderReport* ) 
); 
 
typedef struct _NolOrderReport_ 
{ 
 int BitMask;  // BitMask wich data are active 

int ID[];    // bit 0 order ID from library 
char OrdId[];   // bit 1 of BitMask  order ID  

 char OrdID2[];   // bit 2 secondary order ID 
 char StatReqID[];  // bit 3 ID of OrderStatusRequest 
 char ExecID[];  // bit 4 transaction ID  
 char ExecTyp;  // bit 5 type of execution 
 char Stat;   // bit 6 order satus 
 int RejRsn;  // bit 7 reject reason 
 char Acct[];  // bit 8 account 
 NolTicker ticker;   // bit 9 name, bit 10 isin from ticker structure 
 char Side[2];  // bit 11 
 int Qty;   // bit 12 Quantity order 
 char Typ;   // bit 13 order type 
 float Px;   // bit 14 price 
 float StopPx;  // bit 15 stop price 
 char Ccy[];  // bit 16 currency 
 char TmInForce;  // bit 17 specifies how long the order remains in effect 
 char ExpireDt[9];  // bit 18 date of order expiration 
 float LastPx;  // bit 19 price of this last fill 
 int LastQty;  // bit 20 Quantity bought/sold on this last fill 
 int LeavesQty;  // bit 21 Quantity open for further execution 
 int CumQty;  // bit 22 Total Quantity 
 char TxnTm[18];  // bit 23 time of execution/order creation 
 float Comm;  // bit 24 Commission 
 float NetMny;  // bit 25 Total amount due as the result of the transaction 
 int MinQty;  // bit 26 Minimum quantity of an order to be executed 
 int DisplayQty;  // bit 27 the quantity to be displayed 
 float TrgrPx;  // bit 28 the price at which the triegger should hit 
 char DefPayTp[2];  // bit 29 Defferred Payment Type 
 char BizRejRsn;  // bit 30  
 char Txt[30];  // bit 31 
 char ExpireTm[9];  // bit 32 Expire Time 
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} NolOrderReport; 

Zastosowane mapowanie dla poszczególnych wartości:  

ExecTyp: 

0 - Nowy 

F - transakcja 

4 - Anulowanie 

E - Modyfikacja 

6 - w trakcie anulowania 

8 – Odrzucone 

I – Status zlecenia 

Stat: 

0 - nowe 

C - archiwalne 

E - w trakcie modyfikacji  

1 - wykonane/aktywne 

2 - wykonane 

4 - anulowane 

6 - w trakcie anulaty 

8 – odrzucone 

Side: 

1- Kupno  

2- Sprzedaż 

TmInForce: 

0 – dzień 

2 – przed otwarciem 

3 – Wykonaj albo anuluj WiA 

4 – Wykonaj lub anuluj WuA 

6 – do dnia 

7 – na zamknięcie 

f – na najbliższy fixing 

t – do czasu 

OrdTyp: 

1 – PKC - po każdej cenie 

L – Limit  

3 – Stop / Stop Loss 

4 – Stop Limit 

K – PCR – po cenie rynkowej  

E – PEG   

G – PEG z limitem 

1.2.4 Inicjalizacja funkcji zwrotnej dotyczącej wyciągu 

Funkcja ustawia metodę do zwrotnego przekazywania danych o wyciągu. Funkcja zwrotna wywoływana 

jest asynchronicznie z poziomu biblioteki. System zewnętrzny nie będzie miał możliwości wysłania żądania do 
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serwera o wyciąg. Wszystkie żądania będzie obsługiwać w NOL3 na podstawie danych przychodzących z 

serwera asynchronicznie (na podstawie image przechowywanego w strukturach pamięci NOL3). Wyciąg będzie 

propagowany przez API wtedy, kiedy przychodzi do modułu transakcyjnego NOL3. Komunikat będzie 

przetwarzany na strukturę „NolAccountData”. Funkcję należy ustawić przed wywołaniem polecenia Initialize.   

NOL3Client::ResultCode NOL3Client::SetCallbackAccount 
( 

void (*ptrcallbackaccount)(NOL3Client:: NolAggrStatement* )  
); 
 

 

Typedef struct _NolAggrStatement_ 
{ 
 NolStatement* ptrstate;  // pointer to nolstaetments 

Int size;    // number of account 
} NolAggrStatement; 
 
Typedef struct _NolStatement_ 
{ 
 Char name[13];   // account 

NolFund* ptrfund;   // pointer to table of foundations 
Int sizefund;    // size of foundations table 
NolPos* ptrpos;    // pointer to table of activities table 
Int sizepos;   // size of activities table 

}NolStatement; 
 
Typedef struct _NolFund_ 
{ 
 char name[30]; 
 char value[30]; 
} 
 
Typedef struct _NolPos_ 
{ 
 Char isin[13];  

Int acc110;  
Int acc120; 

} 
 

1.2.5 Inicjalizacja funkcji zwrotnej dotyczącej wizjera 

Funkcja ustawia metodę do zwrotnego przekazywania danych dla wizjera. Funkcja zwrotna wywoływana jest 

asynchronicznie z poziomu biblioteki. Funkcję należy ustawić przed wywołaniem funkcji Initialize. 

 
NOLClient::ResultCode NOL3Client::SetCallbackOutlook 
( 

void (*ptrcallbackoutlook)( const char*) 
); 
 

 

1.2.6 Inicjalizacja funkcji zwrotnej dotyczącej opóźnień  

Funkcja ustawia metodę do zwrotnego przekazywania informacji na temat opóźnienia. Funkcja zwrotna 

wywoływana jest asynchronicznie z poziomu biblioteki. Funkcja odbiera komunikat FIXML „ApplicationMessageReport” z 

socketa asynchronicznego. Funkcja zwrotna przyjmuje na wejściu zmienną reprezentującą wartość opóźnienia.  
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NOLClient::ResultCode NOL3Client::SetCallbackDelay 
( 

void (*ptrcallbackdelay)(float) 
); 
 

1.2.7 Inicjalizacja funkcji zwrotnej statusu aplikacji NOL3 

Funkcja zwrotna powinna być ustawiana przed funkcją Initialize. Pozwoli to otrzymać informację o stanie 

aplikacji NOL3. Nie ustawienie tej funkcji nie spowoduje żadnego błędu. Argumentem funkcji jest zmienna typu int 

która przyjmuje następujące wartości: 

 „1” – aplikacja NOL3 została zamknięta przy działającym interfejsie, 

„2” – aplikacja NOL3 jest offline, status zwracany przy inicjalizacji oraz przy zmianie stanu aplikacji NOL3, 

„3” – aplikacja NOL3 jest online, status zwracany przy inicjalizacji oraz przy zmianie stanu aplikacji NOL3, 

„4” – aplikacja NOL3 nie jest uruchomiona. Kod zwracany przy próbie podłączenia. 

Gdy nie chcemy otrzymywać informacji należy ustawić wskaźnik funkcji zwrotnej na NULL. Wskaźnik do funkcji 

zwrotnej jest zerowany przy wywołaniu funkcji shutdown().  

 

NOLClinet::ResultCode NOLClient::SetCallbackStatus(void(*ptr)(int)); 

 

1.2.8 Initialize - Funkcja inicjalizująca bibliotekę 

Funkcja inicjalizująca połączenie klienta z aplikacja NOL3. Jako argument wejściowy AppId należy użyć 

domyślnej wartości BOŚ;BOŚ. Poprawność inicjalizacji zostanie przekazana w postaci kodu „ResultCode”.  

typedef int ResultCode; // 0 – ok , ResultCode<0 – terror 
 
NOL3Client::ResultCode NOL3Client::Initialize 
( 

const char* AppId 
); 
 

 

1.2.9 Funkcja inicjalizująca wskaźnik do listy papierów  

Pamięć dla listy papierów będzie alokowana w funkcji GetTickers. Funkcja InitTickers zwraca wskaźnik, 

który będzie wskazywał na strukturę zawierającą informację na temat listy papierów. Funkcję InitTickers należy 

wywołać przed funkcją GetTickers, dla której argumentem jest wskaźnik zwrócony przez InitTickers. Jeśli tego nie 

uczynimy, funkcja GetTickers nie zalokuje pamięci oraz zwróci numer błędu w ResultCode. W przypadku 

niezainicjalizowanego interfejsu funkcja zwróci NULL. 
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NOL3Client::NolTickers* NOL3Client::InitListTickers(); 
 

1.2.10 Funkcja importująca listę papierów  

Funkcja służy do pobierania listy papierów wartościowych z serwera dystrybucyjnego poprzez socket 

synchroniczny. Możliwe jest pobranie jednego papier, papierów w zależności od kodu rynku lub grupy lub całą 

listę instrumentów w zależności od ustawień parametrów In_ticker oraz Typ. Umożliwi to bezbłędne wybranie 

przez użytkowników zewnętrznych aplikacji odpowiednich tickerów. Struktura NolTicker zawiera pełną nazwę, isin 

papieru, CFI, kod rynku oraz grupę. W strukturze NolTickers znajduje się wskaźnik do tablicy struktur ptrtickerslist 

oraz rozmiar tej tablicy. W funkcji GetTickers przy pomocy wskaźnika ptrtickers�ptrtickerslist alokowana jest 

pamięć o rozmiarze ptrtickers�size.  

 
typedef struct _NolTicker_ 
{ 

char Isin[13];  // International Securities Identifying Number 
char Name[21];  // Full name of the ticker 
char MarketCode[3]; // Market code 
char CFI[7];  // CFI 
char Group[3];  // ticker’s group 

} NolTicker; 
 

 

 
typedef struct _NolTickers_ 
{ 

NolTticker* ptrtickerslist; // pointer to list of tickers 
int size;   // size of list 

} NolTicker; 
 

 

 
typedef enum (UndefList=-1,All,Symbol,ISIN,CFI,MarketCode) TypeofList; 
 
NOL3Client::ResultCode _stdcall GetTickers 
{ 

NolTickers* ptrtickers, // pointer to list of tickers 
TypeofList Typ=UndefList, 
NolTicker* in_ticker=NULL 

} NolTickers; 
 

1.2.11 Zwolnienie struktury danych 

Funkcja zwalniająca zaalokowaną pamięć do przechowywania pełnej listy papierów wartościowych. 

Dostęp do zaalokowanej pamięci odbywa się przez wskaźnik strtickerslist�ptrtickerslist. 

 
NOLClient::ResultCode NOLClient::ReleaseTickersList 
( 
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NolTickers* ptrtickers 
); 
 

1.2.12 Funkcje modyfikujące filtr papierów   

Funkcja wymaga wcześniejszej inicjalizacji funkcji zwrotnej. Biblioteka zawiera funkcję dodawania 

papierów do filtra „AddToFilter” oraz funkcję czyszczącą oraz dodającą papiery do filtra „RemFromFilter”. 

Argument „TickersToAdd” oraz „TickersToRem” jest stringiem mogącym reprezentować numery ISIN, nazwy lub 

skróty oddzielone separatorem np. „;”. Zmienna flush ustawiona na true informuje iż argumenty TickersToAdd 

oraz TickersToRem są nazwami, w przeciwnym wypadku są reprezentowane przez ISIN. Funkcja zwrotna jest 

wywoływana w przypadku zmian na GPW lub zmian w filtrze. 

 
NOL3Client::ResultCode NOL3Client::AddToFilter 
( 

const char* TickersToAdd, 
bool Flush  

); 
 
NOL3Client::ResultCode NOL3Client::RemFromFilter 
( 

const char* TickersToAdd, 
bool Flush  

); 
 

1.2.13 Usunięcie papierów z filtra 

Funkcja usuwa wszystkie papiery w filtrze znajdującym się w aplikacji NOL3.  

 
NOL3Client::ResultCode NOL3Client::ClearFilter(); 
 

1.2.14 Zapytanie o stan sesji 

Funkcja wysyła żądanie otrzymywania/wstrzymania informacji na temat statusu. Funkcja ta powinna być 

wywołana przed dodaniem papierów do filtra. Informacja o statusie oraz fazie jest przekazywana wraz z image (z 

nola lub serwera), więc brak wywołania tej funkcji z argumentem true spowoduje brak informacji na ten temat. 

Komunikat jest przekazywany przez socket synchroniczny. W odpowiedzi zostanie wysłana kod z informacją o 

poprawności wykonania operacji. Kanałem asynchronicznym będą napływać informację o fazie sesji oraz 

statusie. 

 
NOL3Client::ResultCode NOL3Client::SetTradingSess(bool set); 
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1.2.15 Funkcja umożliwiająca złożenie, modyfikację, anulatę zlecenia oraz otrzymanie 
informacji o statusie zlecenia 

Komunikacja odbywać się będzie przy pomocy połączenia synchronicznego. W strukturze należy ustawić 

odpowiednią wartość zmiennej BitMask informując które pola są aktywne. W odpowiedzi do biblioteki zostanie 

wysłany kod informujący o poprawności operacji oraz jeśli zajedzie taka potrzeba struktura NolOrderReport*. 

Informacje o statusie zlecenia będą napływały kanałem asynchronicznym. Argumentami wejściowymi są: 

wskaźnik do struktury NolOrderRequest – zlecenie, NolOrderReport – raport , OrderType – rodzaj zlecenia ( 

nowe, modyfikacja, anulata lub status). 

typedef enum { Undef = -1, NewOrder, ModOrder,DelOrder,StatOrder} OrderType; 

ResultCode APIOrderRequest(NolOrderRequest*, NolOrderReport* ,OrderType Typ); 

 
int BitMask  
b31…..b19…………………………………….b0 
xxxxxx u t s r p o n m l k j I h g f e d c b a 
 
typedef struct _NolOrderRequest_ 
{ 
 Int BitMask; 
 char OrigID[10]; //a secondary order ID from library  
 char OrdID[10]; //b order ID 
 char OrdID2[10]; //c secondary order ID 
 char Acct[17]; //d account 
 int MinQty; //e minimum quantity of an order to be executed 
 int DisplayQty; //f the quantity to be displayed 
 NolTicker ticker; //g,h ticker structure 
 char Side; //i  
 int Qty;  //l quantity ordered 
 char OrdTyp[2]; //m order type 
 float Px;  //n price  
 float StopPx; //o stop price 
 char Ccy[6]; //p curenccy 
 char TmInForce[2]; //r specifies how long the order remains in effect 
 char ExpireDt[9]; //s date of order expiration value: yyyymmdd 
 float TrgrPx; //t the price at which the trigger should hit  
 char DefPayTyp[2]; //u  Defferred Payment Type value:T/P 
 char SessionDt[9]; //w Session Day 
 char ExpireTm[9]; //z  Expire Time 
} NolOrderRequest; 
 

Pola przyjmują wartości takie jak w przypadku struktury NolOrderReport w pkt 1.2.2. 

1.2.16 Odczyt opisu kodu błędu  

Funkcja zwraca opis tekstowy do kodu, który podany jest jako argument. Deskryptor kodów zostanie 

dostarczony wraz z implementacją biblioteki. 

 

 
const char* NOL3Client::GetResultCodeDesc 
( 

NOL3Client::ResultCode code  /* code returned by function */ 
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); 
 

1.2.17 Odczyt wersji biblioteki 

Funkcja zwracająca numer wersji biblioteki. 

 
const char* NOL3Client::GetVersion(void); 
 

1.2.18 Zakończenie pracy z biblioteką 

Funkcja zamykająca komunikację z aplikacją NOL3, zwalnia zaalokowane zasoby. 

 
NOL3Client::ResultCode NOL3Client::Shutdown(void); 
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1.3 Przykład działania 
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1) Inicjalizacja biblioteki, logowanie, 

2) Ustawienie funkcji zwrotnych do otrzymywania danych online, wyciągu, statusu zleceń, informacje dla 
wyciągu, wizjera oraz sesji, 

3) Komunikat na temat bieżących zleceń, 

4) Komunikat dla wyciągu, 

5) Dodanie papieru do filtra, 

6) Usunięcie wszystkich papierów z filtra, 

7) Dodanie papieru do filtra, 

8) Komunikat o papierze znajdujących się w filtrze, 

9) Dodanie papieru do filtra z automatycznym zatwierdzeniem filtra, sprawdzenie kodu „NolRecentInfo”, 

10) Wywołanie funkcji zwrotnej spowodowane zmianą w filtrze, komunikat zawierający informację o 
zmianach, 

11) Złożenie zlecenia, komunikat „NewOrderSingle”, 

12) Otrzymanie komunikatu z DMBOŚ o przyjęciu zlecenia, komunikat „ExecutionReport”, 

13) Złożenie zlecenia, komunikat „NewOrderSingle”, 

14) Otrzymanie komunikatu z DMBOŚ o przyjęciu zlecenia, komunikat „ExecutionReport”, 

15) Otrzymanie komunikatu z DMBOŚ o przyjęciu zlecenia na GPW, komunikat „ExecutionReport”, 

16) Otrzymanie komunikatu z DMBOŚ o złożeniu zlecenia na GPW, komunikat „ExecutionReport”, 

17) Anulowanie zlecenia, komunikat „OrderCanelRequest”, 

18) Otrzymanie komunikatu z DMBOŚ o przyjęciu anulaty zlecenia, komunikat „ExecutionReport”, 

19) Otrzymanie komunikatu z GPW o odrzuceniu anulaty, komunikat „OrderCanelReject”, 

20) Otrzymanie komunikatu z GPW o dokonaniu transakcji, komunikat „ExecutionReport”, 

21) Zamknięcie aplikacji, zwolnienie zaalokowanych zasobów. 
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1.4 Przykładowy kod programu 

// dodać do projektu nolclientapi.lib  

Kod główny programu  

#include „nolclientapi.h”  

.. 

// USTAWIENIE FUNKCJI ZWROTNYCH – funkcje należy ustawić przed Initialize  

Int odp = NOL3Client::SetCallbackAccount(accountcallback); // ustawienie f.zwrotnej dla wyciągu 

odp = NOL3Client::SetCallbackOrder(ordercallback); // ustawienie f.zwrotnej dla zleceń,transakcji 

odp = NOL3Client::SetCallbackOutlook(outlookcallback);//ustawienie f.zwrotnej dla wizjera 

odp = NOL3Client::SetCallbakcStatus(statuscallback); // ustawienie f.zwrotnej statusu połączenia 

.. 

// INICJALIZACJA  

odp = NOL3Client::Initialize("BOS;BOS");  // inicjalizacja  

.. 

// FUNKCJE DO LISTY INSTRUMENTÓW  

NOL3Client::NOLTickers* tickerlist = NULL; 

tickerlist = NOL3Client::InitListTickers(); 

odp = NOL3Client::GetTickers(tikcerlist,NOL3Client::ALL); 

// zapamietujemy listę  

odp = NOL3Client::ReleaseTickersList(tickerlist);  

... 

// FUNKCJE DOTYCZĄCE NOTOWAŃ ONLINE 

odp = NOL3Client::SetCallback(onlinecallback);  //ustawienie f.zwrotnej dla notowań 

odp = NOL3Client::AddToFilter("COMARCH;TPSA",true); //dodanie do filtra walorów, true – symbol 

// wyczyszczenie filtra, dodanie waloru, false - isin 

odp  = NOL3Client::RemFromFilter("PL9999999995",false);  

odp = NOL3Client::ClearFilter();  // wyczyszczenie filtra 

… 

// FUNKCJA DOTYCZĄCA ZLECEŃ 

 NOL3Client::NolOrderRequest* order = new NOL3Client::NolOrderRequest(); // obiekt zlecenia 

// w order należy podać wszystkie wymagane pola 

NOL3Client::NolOrderReport* report = new NOL3Client::NolOrderReport(); // obiekt raportu 

// złożenie nowego zlecenia ; NOL3Client::NewOrder – nowe zlecenie 

//NOL3Client::ModOrder – modyfikacja zlecenia, NOL3Client::DelOrder – anulowanie zlecenia 

odp = NOL3Client::APIOrderRequest(order,report,NOL3Client::NewOrder);  

.... 

// ZAMYKANIE 

odp = NOL3Client::Shutdown();  // zamknięcie  

 

//FUNCKJE ZWROTNE (W innej części projektu) 
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void onlinecallback(NOL3Client::NolRecentInfo *info) // Funkcja zwrotna dla danych online 

{ 

If ( info->BitMask & 0x0080) 

printf ("Bid: %d",info->Bid); 

  } 

void outlookcallback(const char* news) // funkcja zwrotna dla wizjera 

{ 

printf (news); 

} 

void accountcallback(NOL3Client::NolAggrStatement* state) // funkcja zwrotna dla wyciągu 

{ 

    for ( int i=0;i< state->size ; i++)  //  state->size – ilość kont 

    { 

        printf(state->ptrstate[i].name);  // ptrstate[i].name – nazwa konta 

        for ( int j=0;j< state->ptrstate[i].sizefund;j++)  // ptrstate[i].sizefund – ilość funduszy 

        { 

            printf(“"%s:  %s”,state->ptrstate[i].ptrfund[j].name, state->ptrstate[i].ptrfund[j].value); 

        } 

        for ( int j=0;j< state->ptrstate[i].sizepos;j++)   // ptrstate[i].sizepos – ilość aktywów 

        { 

            printf(“"%s:  %s”,state->ptrstate[i].ptrpos[j].isin,printf(state->ptrstate[i].ptrpos[i].acc110); 

        } 

    } 

} 

void ordercallback(NOL3Client::NolOrderReport* order)  // funkcja zwrotna dla zleceń 

{ 

If(Order->BitMask & 0x0400) 

    printf(order->ticker.Isin); 

If(Order->BitMask & 0x0040) 

    printf(Order-> Stat); 

} 

void statuscallback(int Status)  // funkcja zwrotna statusu aplikacji NOL3 

{ 

   printf(“Status %d”,Status);  

} 
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1.5 Deskryptor błędów 

1.5.1 INITIALIZE 

5: “inicializing lib is finished(five offers package)” 
1: "lib is initalized"; 
0: "inicializing lib is finished"; 
-2: "Library winsock2 not found"; 
-3: "Unsupported winsock2 library"; 
-4: "Sync Socket not connected"; 
-7: "Async Socket not connected"; 
-13: "Init Message not initialized"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 
-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-57: "unknown user"; 
-58: "unknown password"; 
-79: "unknown tag in message"; 
-80: "wrong id in UserReq"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-84: "Unknown ReqRejResn"; 
-86: "Could not open registry for sync"; 
-87: "Registry for sync isnt set"; 
-88: "Registry for sync are null"; 
-90: "Could not open registry for async"; 
-91: "Registry for async isnt set"; 
-92: "Registry for async is null"; 

1.5.2 ADDTOFILTER 

6: "add to filter"; 
-4: "Sync Socket not connected"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 



Dom Maklerski BOŚ S.A.   

Data aktualizacji: 2013-04-08  strona: 18 z 22 

 

-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-33: "wrong parameter maxNumInstrInAPITab"; 
-34: "error with attribute action or ticker"; 
-56: "No securities to add/remove"; 
-59: "wrong id in MktDataReq"; 
-60: "unsupported instrument"; 
-61: "unknown MarketDepth"; 
-62: "unknown action(SubReqTyp)"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-84: "Unknown ReqRejResn"; 

1.5.3 REMFROMFILTER 

7: "remove from filter"; 
-4: "Sync Socket not connected"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 
-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-33: "wrong parameter maxNumInstrInAPITab"; 
-34: "error with attribute action or ticker"; 
-56: "No securities to add/remove"; 
-59: "wrong id in MktDataReq"; 
-60: "unsupported instrument"; 
-62: "unknown action(SubReqTyp)"; 
-61: "unknown MarketDepth"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
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-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-84: "Unknown ReqRejResn"; 

1.5.4 CLEARFILTER 

8: "clear filter"; 
-4: "Sync Socket not connected"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 
-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-59: "wrong id in MktDataReq"; 
-60: "unsupported instrument"; 
-61: "unknown MarketDepth"; 
-62: "unknown action(SubReqTyp)"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-84: "Unknown ReqRejResn"; 

1.5.5 SHUTDOWN 

17: "shutdown without authorization"; 
10: "shutdown"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 
-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
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-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-84: "Unknown ReqRejResn"; 
 

1.5.6 SETCALLBACK, SETCALLBACKACCOUNT, SETCALLBACKORDER, 
SETCALLBACKOUTLOOK, SETCALLBACKDELAY, 
SETCALLBACKSTATUS 

13: "Initializing callback function"; 
15: "callback is already initialized"; 
16: "callback function is deactivated"; 

1.5.7 APIORDERREQUEST 

18: "order is submitted"; 
-4: "Sync Socket not connected"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 
-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-55: "Only one function may be called"; 
-63: "Unallocated structure - order"; 
-64: "Unallocated structure - report"; 
-65: "unknown action - order"; 
-66: "Error in BitMask - order"; 
-67: "Error in order - info in Txt"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-84: "Unknown ReqRejResn"; 
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1.5.8 Błędy zwracane w NolRecentInfo 

-28: "wsa_wait_failed"; 
-29: "socket error"; 
-30: "error event read"; 

1.5.9 SetTradingSess 

19: "SetTradingSess function is executed"; 
-19: "Attribute error"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-55: "Only one function may be called"; 
-68: "BizMsgRej BizRejRsn: 0";  
-69: "BizMsgRej BizRejRsn: 1";  
-70: "BizMsgRej BizRejRsn: 2";  
-71: "BizMsgRej BizRejRsn: 3";  
-72: "BizMsgRej BizRejRsn: 4";  
-74: "BizMsgRej BizRejRsn: 5";  
-75: "BizMsgRej BizRejRsn: 6";  
-76: "BizMsgRej BizRejRsn: 7";  
-81: "BizMsgRej BizRejRsn: 18";  
-82: "BizMsgRej unknown BizRejRsn"; 
-83: "Unknown status"; 
-85: “TradSesStatReq error”; 

1.5.10 ReleaseTickersList 

12: “no memory to release” 
3: “memory for tickers list is released” 
-22: "Lib is not inicialized"; 

1.5.11 GetTickers 

-4: "Sync Socket not connected"; 
-14: "Sending Message is empty"; 
-15: "Error sending message - server socket is closed"; 
-16: "Error Sending message - server socket is closed"; 
-17: "Root xml error"; 
-19: "Attribute error"; 
-20: "Length error in recieved message"; 
-21: "Error recieved message"; 
-22: "Lib is not inicialized"; 
-23: “Tickers pointer not inicialized";  
-24: "Memory for message is not initialized"; 
-55: "Only one function may be called"; 
-93: "There is no instrument";  
-94: "Set Symbol of instrument";  
-95: "Set isin of instrument";  
-96: "Set code market";  
-97: "Set CFI";  
-98: "No instrument found";  
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-99: "Instrument data unavalible"; 
-100: "Requested instrument not supported"; 
-101: "Unknown error in RequestList"; 
 


