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RESUMO 

 
Uma das técnicas mais tradicionais e utilizadas para se realizar uma pesquisa é a aplicação 

de questionários, onde é feita uma série de perguntas referentes ao foco da pesquisa. Uma 

dificuldade apontada na utilização de questionários é a necessidade de pessoal qualificado 

para aplicá-los. Isto implica em custos extras e na disponibilidade dessas pessoas em se 

deslocarem à procura de consumidores potenciais para que respondam às questões. 

 

Analisando certas dificuldades financeiras e geográficas, deparou-se com a necessidade de 

ser desenvolvida uma ferramenta para facilitar a coleta de dados: um questionário on-line 

que objetiva diminuir tais dificuldades. A idéia deste trabalho é utilizar a Internet, onde os 

questionários elaborados sejam aplicados e configurados em documentos XML específicos, 

instalados para a aplicação. 

 

Este trabalho visa descrever e implementar uma ferramenta que tem por objetivo maior 

fazer a coleta de dados de aplicações Web. Essa ferramenta é fundamentada na arquitetura 

Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), usa os frameworks Struts e Hibernate e sua 

base é a eXtensible Markup Language (XML), onde serão descritas todas as propriedades e 

características deste questionário. 

 

A ferramenta em questão (questionário on-line) será de grande utilidade para as empresas 

no que tange à forma de coleta de dados, minimizando os custos e otimizando a forma de 

arquivar essas informações, onde esses dados poderão ser manipulados de forma precisa e 

determinante,  num processo de tomada de decisão. 

 

Uma experiência de uso da ferramenta foi a sua utilização para levantar o perfil sócio-

econômico dos candidatos ao vestibular da UFSC de 2004.  

 

 

Palavras-chave: Questionário On-line, Web, Frameworks, Struts, Hibernate, Java Server 

Pages, Java 2 Enterprise Edition, MySQL. 



 
ABSTRACT 

One of the techniques most traditional and used to become fullfilled a research is the 

application of questionnaires, where a series of referring questions to the focus of the 

research is made. A difficulty pointed in the use of questionnaires is the necessity of 

qualified staff to apply them. This implies in incidental costs and the availability of these 

people in if dislocating to the search of potential consumers so that they answer to the 

questions. 

 
Analyzing certain financial and geographic difficulties, it was come across with the 

necessity of being developed a tool to facilitate the collection of data: an objective 

questionnaire on-line that to diminish such difficulties. The idea of this work is to use the 

InterNet, where the elaborated questionnaires are applied and configured in specific 

documents XML, installed for the application 

 
This work of conclusion graduation describes and implementation one tool witch has with 

target collect data through Web. This toll uses architecture Java 2 Platform Enterprise 

Edition (J2EE) and frameworks Struts and Hibernate where the main language is eXtensible 

Markup Language (XML), where will be describe all properties and characteristics of this 

questionnaire. 

 

This tool in question (questionnaire on-line) will be great utility for the companies in that it 

refers to the collection of data, minimizing the costs and optimizing the form to file these 

information. Where these data could be manipulated of necessary and determinative form. 

 

One experience which this tool was used as a use case was an application social –cultural 

about a student that wants get in to University of Santa Catarina. 

Keywords: Questionnaire On-line, Web, Frameworks, Struts, Hibernate, Java Server 

Pages, Java 2 Enterprise Edition, MySQL. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho mostra o desenvolvimento de uma ferramenta para a geração de questionários 

online na Web, que podem ser aplicados a pesquisas de mercado e outras situações via Web. 

No que segue é apresentada a descrição do problema, os objetivos do trabalho e sua 

justificativa. 

 

1.1 Descrição do Problema 

 

 

Pesquisas de mercado são tão importantes quanto a definição da matéria-prima, do design, 

da embalagem, dos canais de distribuição e da estratégia de comunicação que pretendemos 

adotar. Nada mais apropriado e, por que não dizer, justo, do que ouvir a palavra de quem é 

o foco principal desse contexto: o consumidor. A pesquisa de mercado é uma ferramenta 

primordial para que qualquer empresa consiga acertar no lançamento de um produto ou de 

um serviço. As empresas trabalham para atender às necessidades do consumidor e, para 

isso, é preciso que se saiba o que este quer com um nível de exatidão bem próximo do real. 

As pesquisas não dizem o que temos que fazer, elas apontam o caminho de menor risco que 

devemos seguir para que possamos evitar deslizes e fracassos na trajetória. Sem saber o que 

os consumidores estão pensando é difícil sintonizar as ações administrativas com os 

anseios, as expectativas e as frustrações do mercado-alvo. A pesquisa possibilita que o 

tomador de decisão conheça o mercado externo e, com isso, os riscos das decisões a serem 

tomadas são reduzidos e as tendências passam a ser antecipadas. 



 

Uma das técnicas mais tradicionais e utilizadas para se realizar uma pesquisa é a aplicação 

de questionários, onde é feita uma série de perguntas referentes ao foco da pesquisa. Uma 

dificuldade apontada na utilização de questionários é a necessidade de pessoal qualificado 

para aplicá-los. Isto implica em custos extras e na disponibilidade dessas pessoas em se 

deslocarem à procura de consumidores potenciais para que respondam às questões. 

 

Analisando certas dificuldades financeiras e geográficas, deparou-se com a necessidade de 

ser desenvolvida uma ferramenta para facilitar a coleta de dados: um questionário on-line 

que objetiva diminuir tais dificuldades. A idéia deste trabalho é utilizar a Internet, onde os 

questionários elaborados sejam aplicados e configurados em documentos XML específicos, 

instalados para a aplicação. 

 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma ferramenta para criação de um questionário 

on-line, via Internet. A coleta de dados será referente a qualquer assunto de interesse 

particular ou coletivo. O uso dessa ferramenta facilitará a forma de coleta de informação 

através de seu uso simplificado e intuitivo. Uma pesquisa via questionário, para se obter o 

maior número de dados precisos, depende não só do conhecimento de técnicas adequadas, 

mas também da experiência do pesquisador. Contudo, um método de elaboração, sem 



dúvida, é essencial para identificar as etapas envolvidas na construção de um instrumento 

eficaz. 

 

Através das informações coletadas serão feitos experimentos estatísticos configurados 

através de arquivos XML. A aplicação lê o arquivo de configuração XML do questionário 

referente à pesquisa e, depois, libera para os usuários da aplicação a utilização e coleta de 

dados. Após a coleta de informação, a aplicação deve exportar os dados para uma 

ferramenta estatística, como, por exemplo, o Excel, proporcionando maior facilidade na 

manipulação e utilização das informações. 

 

O documento XML provê toda a forma de configuração do questionário, bem como todas as 

questões, perguntas, formas de entrada de dados, validações e navegação entre as questões. 

Assim, o documento é lido, validado e o questionário fica disponível para o uso do público-

alvo. Outro aspecto considerado crucial para o sucesso é a capacidade de adaptar a 

informação ao perfil do usuário.  

 

1.3 Justificativa 

 

 

As empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia, pois a concorrência impõe que 

sejam as mais informatizadas e inovadoras possíveis. Sem esse diferencial, não conseguem 

permanecer no mercado competitivo e acabam se desestruturando. O nível de 

competitividade da empresa é cada vez mais ditado pela sua capacidade de inovar, em 

resposta às necessidades do mercado e às investidas da concorrência. As empresas têm 



buscado a obtenção de vantagens competitivas, baseadas em sua maior capacitação 

tecnológica, agilidade de resposta a mudanças no mercado e capacidade de atendimento a 

rigorosas especificações de atributos do produto. Além de mais dinâmicos, os mercados de 

produtos de maior conteúdo tecnológico permitem margens de rentabilidade mais elevadas. 

Em contrapartida, crescem as exigências em investimentos associadas às inovações 

tecnológicas. 

 

Baseando-se nessa realidade, vislumbra-se a necessidade de coletar informações como base 

de dados. Essas informações podem ser coletadas de várias formas e a que abordaremos é a 

coleta de dados através do questionário on-line. Existe a necessidade de informações para 

serem geradas soluções inovadoras. Não basta existirem inovações consolidadas, é 

necessário que estas cheguem ao conhecimento de pessoas para serem utilizadas como base 

para o desenvolvimento de novas idéias, sendo que, através dessa coleta de dados, 

poderemos fazer certas inferências, usando ferramentas estatísticas estratégicas para o 

negócio e, com isso, atingir os objetivos e se tornar um diferencial. 

 

A idéia do questionário é baseada no ponto da facilidade para criação, execução e coleta de 

dados, não necessitando de um sistema específico para cada questionário a ser aplicado e, 

sim, a configuração de inúmeros questionários através de documentos XML. 

 

 



 

 

1.4 Organização do Texto 

 

Este documento está organizado como segue: o capítulo 2 descreve sumariamente as 

tecnologias usadas no desenvolvimento da ferramenta proposta. 

 

No capítulo 3, é mostrada a arquitetura do sistema, destacando os componentes da 

ferramenta sendo desenvolvida. 

 

O capítulo 4 descreve o mapeamento das classes que compõem a ferramenta, que são elas: 

Usuário, Questionário e Resposta. 

 

O capítulo 5 descreve as interfaces iniciais que são mostradas para o usuário e o arquivo de 

configuração do questionário.  

 

O capítulo 6 contém um exemplo de utilização da ferramenta, ilustrando o caso de 

montagem do questionário sócio-econômico da COPERVE (Comissão Permanente do 

Vestibular da UFSC), do ano de 2004. 

 

No capítulo 7 apresentamos as conclusões e alguns trabalhos futuros. 

 

 

 



 

2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 
Neste capítulo serão descritas as tecnologias utilizadas para desenvolver está ferramenta. 
 

 

2.1 O que é J2EE? 

 

 

A tecnologia baseada em componentes revolucionou a forma de desenvolver complexos 

sistemas de informação através da combinação e extensão de blocos reutilizáveis de 

software. Nessa linha, os Java Beans emergiram rapidamente como um importante padrão 

de componentes para aplicações clientes, com as vantagens de portabilidade e 

desenvolvimento através de ferramentas visuais. Contudo, os Java Beans não foram 

projetados para criar aplicações servidoras. A Java Virtual Machine (JVM) possibilita que 

uma aplicação execute em qualquer sistema operacional – portabilidade (Write Once, Run 

Anywhere) –, porém componentes servidores precisam de serviços adicionais, não providos 

diretamente pela JVM, mas sim por uma infra-estrutura de sistemas distribuídos. 

 

A especificação da arquitetura Enterprise Java Beans (ou EJBs, lançada pela Sun 

Microsystems no fim de 1998), veio suprir essa demanda, estendendo o modelo original dos 

componentes Java Beans para suporte a aplicações servidoras. Isso é possível porque os 

EJBs estão preparados para suportar um conjunto de serviços essenciais (nome, transação, 

segurança, etc.) providos de diferentes infra-estruturas de sistemas distribuídos (p. ex., 



Corba). Por conseguinte, os EJBs definem uma arquitetura Java baseada em componentes 

servidores. 

 

A contínua evolução desses padrões conduziu, enfim, à especificação da plataforma Java 

para corporações (lançada pela Sun Microsystems em 1999). Também denominada Java 2 

Platform Enterprise Edition, ou J2EE, define uma arquitetura Java unificada, baseada em 

componentes, centrada em serviços e habilitada para aplicações multicamadas, fornecendo 

o suporte de ambiente necessário aos componentes servidores EJBs. Seu lançamento agrega 

uma série de especificações, cujo objetivo é o de auxiliar os desenvolvedores a alcançar o 

ideal no lado servidor. Proporciona, dessa forma, um ambiente de execução integrado, 

consistente , que garante uma determinada qualidade de serviço e assegura portabilidade e 

interoperabilidade para aplicações corporativas. 

 

 

Segundo Bodoff (2002, p.25): 

 

o J2EE é uma tecnologia baseada em componentes de software para 
projetos, desenvolvimento, montagem e implantação de aplicações 
comerciais. Ela apresenta um modelo de aplicação distribuída 
multicamada, a capacidade de reutilização de componentes baseada na 
Extensible Markup Language (XML), um modelo de segurança unificado e 
um flexível controle de transações. 

 

Para Yung (2004, p. 48): 

 

os sistemas de software sofreram grandes impactos quanto à forma e 
metodologia de desenvolvimento, necessárias frente ao avanço da 
tecnologia, assim, as aplicações precisaram trabalhar com grau cada vez 
maior de complexidade, passando a trabalhar com vários usuários, 
múltiplas máquinas, e até acesso distribuído.  
 



Tecnologias que compõem a J2EE Platform vêm evoluindo desde a introdução da 

linguagem de programação Java. A plataforma J2EE combina certas tecnologias, como 

Java Servlets, Java Data Base Connectivity (JDBC) e Java Interface Definition Language 

(IDL), em um único padrão para a criação de aplicações em uma série de configurações, 

onde devem se ajustar segundo as  necessidades. Possui, ainda, maior poder de resposta 

quando se aumenta a capacidade de uma aplicação quanto ao volume de visitas e o número 

de transações que ela pode realizar, visto que o hardware básico e o software do servidor 

podem ser atualizados ou substituídos com o mínimo de efeito possível sobre o projeto ou a 

configuração da aplicação.  

 

Além disso, a plataforma J2EE simplifica o desenvolvimento de aplicações, através do 

conceito de componentes redistribuíveis dos níveis das aplicações multicamadas. A 

arquitetura J2EE se apresenta em várias camadas, sendo que cada camada é composta por 

componentes e serviços que são providos por um contêiner.  

  

Os componentes são as unidades de desenvolvimento e distribuição projetadas de maneira 

simples de se montar; eles oferecem funcionalidade padronizada, possuem interfaces de 

aplicação bem definidas e podem ser facilmente desenvolvidos e distribuídos para 

finalidades comerciais específicas. Já os contêineres que dão suporte aos componentes são 

serviços confiáveis, padronizados e um ambiente coerente de um fornecedor de produtos 

para outros. Através dos contêineres, a J2EE sustenta a promessa de "escrever uma vez, 

executar em qualquer lugar". Eles oferecem suporte automático para certos aspectos do 

comportamento da aplicação, como a interação com o Hiper Text Tranfer Protocol (HTTP), 



gerenciamento de transação e segurança e também oferecem um conjunto de dispositivos 

padronizados, que os componentes podem usar para realizar trabalho útil. 

 

Como já dissemos anteriormente, a plataforma J2EE disponibiliza uma série de serviços de 

infra-estrutura, ligados a segurança, gerenciamento de transações, acesso remoto e outros. 

Na realidade, esses serviços são providos através do conceito de contêiner. Um contêiner é 

o ambiente de execução dos componentes de aplicação. Assim, todo componente é 

executado dentro de um contêiner, que intercepta as chamadas ao componente, adicionando 

diversas funcionalidades, como segurança, por exemplo. Dessa forma, cada chamada a um 

Session Bean é interceptada pelo contêiner, que checa se o usuário que solicitou a execução 

da operação possui permissão para isso. Os contêineres, no entanto, atuam de forma 

transparente, dando a ilusão aos clientes dos componentes de aplicação (Session Beans, 

Entity Beans, etc.) de que estes são acessados de forma direta. 

 

Os contêineres são baseados na Java 2 Platform Standard Edition e oferecem 

automaticamente os recursos padrões do ambiente do runtime Java, incluindo suporte ao 

desenvolvimento entre plataformas e gerenciamento de memória, para simplificar a 

depuração. A plataforma J2EE e as especificações de componentes definem recursos e 

melhorias para os contêineres oferecem um ambiente de trabalho para os seus 

componentes. Eles oferecem um modo para os serviços serem "injetados" nas operações 

dos componentes sem que o desenvolvedor do componente tenha que escrever um código 

específico, tornando –se importante especialmente no desenvolvimento de aplicação 

distribuída, onde a complexidade de se oferecer tais serviços pode se tornar assustadora. 

 



2.1.1 As Tecnologias Envolvidas 

 

 

2.1.1.1 Enterprise Java Beans (EJBs) 

 

 

Enterprise Java Beans é um modelo de componente padrão para desenvolvimento 

corporativo em Java.Esse modelo tem o mesmo propósito que o modelo Java Bean para 

aplicações Java comuns. 

 

 

2.1.1.2 Java Server Pages (JSP) 

 

 

É uma tecnologia que estende um servidor Web, habilitando a geração dinâmica de 

conteúdo para um cliente Web. A página JSP é um documento tipo texto que descreve 

como processar uma requisição e criar uma resposta. Contém: um modelo de dados para 

formatar o documento Web (com elementos Hiper Text Market Language – HTML – ou 

XML) e elementos JSP e scriptlets para gerar o conteúdo dinâmico do documento Web – 

também pode usar componentes Java Beans ou Enteprise Java Beans para realizar 

procedimentos mais complexos. 

A função da JSP gera uma resposta a uma requisição Web. No entanto, uma Java Server 

Page é um texto em HTML com código Java embutido. As JSPs devem ser utilizadas para 

a exibição de dados em formato HTML, lidando apenas com questões de apresentação. 



2.1.1.3 Sevlets  

 

 

É um programa que estende à funcionalidade de um servidor Web, gerenciando requisições 

HTTP para serviços e, dinamicamente, gerando uma resposta – um documento HTML ou 

XML. Dessa forma, proporciona uma ponte entre múltiplos clientes e aplicações. Os 

Servlets também gerenciam informações de sessões de clientes. 

Um Servlet é uma classe Java que implementa uma interface específica. Os Servlets são 

mais adequados para a realização de funções envolvendo lógica ou a geração de conteúdo 

binário. 

 

 

 

2.1.2 Tecnologias de Suporte  

 

 

A seguir apresentaremos algumas tecnologias de suporte à plataforma J2EE, usadas para 

prover acesso a uma determinada funcionalidade desejada. 

 

 

2.1.2.1 Java Data Base Connectivity (JDBC)  

 

 



Uma API padrão para acessar banco de dados. Ela possui duas partes: uma interface em 

nível de aplicação, usada pelos componentes da aplicação para acessar um banco de dados, 

e uma interface provedora de serviço para anexar um driver JDBC à plataforma J2EE 

(SUN, 2003). 

 

 

2.1.2.2 Java Transaction API (JTA)  

 

 

Define uma interface para componentes de aplicações J2EE usarem para o tratamento de 

transações. 

 

 

2.1.2.3 Java Message Service (JMS) 

 

 

Uma API padrão para criação de mensagens em Java, facilitando para componentes J2EE o 

envio de mensagens ponto a ponto entre si ou o uso de uma abordagem publicação-

inscrição. 

 

 

2.1.2.4 Java Naming and Directory Interface (JNDI)  

 

 



Uma API padrão para listar e oferecer acesso a diretórios e a recursos J2EE, uma interface 

unificada para acessar diferentes tipos de serviços de nome e diretório. 

 

 

2.1.2.5 Java Mail API  

 

Uma API padrão para enviar e-mail. 

 

 

2.1.2.6 Java Beans Activation Framework (JAF)  

 

 

Proporciona serviços padronizados para determinar o tipo de uma parte arbitrária de dados, 

tais como: encapsular o seu acesso, descobrir as operações disponíveis para ela e criar o 

componente Java Beans apropriado para executar essas operações (BODOFF, 2002).  

 

 

2.1.2.7 Java API for XML Processing (JAXP)  

 

 

Uma API padrão para analisar documentos XML. 

 

 



2.1.2.8 Java Connector Architecture (JCA)  

 

 

Permite a conexão entre aplicações Java com aplicações que geram dados, utilizando uma 

implementação JCA adequada. 

 

 

2.1.2.9 Java Authentication and Autorization Service (JAAS)  

 

 

Uma API padrão para autenticação e cumprimento do controle de acesso em relação aos 

usuários de uma aplicação J2EE. 

 

 

2.1.3 Tecnologias de Componentes 

 

 

Segundo Szyperski (1999, pg.89), “componente de software é um conjunto de interfaces 

especificas e apenas explícitas dependências de contexto. Um componente de software 

pode ser usado independentemente ou combinado com outras partes”. Pelo fato de ser uma 

unidade de atuação independente, deve ser auto-contido. O componente deve encapsular 

sua implementação e interagir com o ambiente através de interfaces bem definidas e, para 

interagir com outros componentes, deve ser auto-contido. O componente deve especificar o 



que é necessário para o seu reuso e o que ele provê; não deve manter dados que são 

específicos da aplicação e que são utilizados para evitar a persistência de estado.  

 

As aplicações J2EE são construídas a partir de componentes de aplicação predefinidos. Os 

componentes de aplicação são os seguintes: 

 

Clientes da aplicação e Applets são componentes que são executados no cliente.  

 

 

2.1.3.1 Aplicação Cliente 

 

 

As aplicações cliente são executadas no cliente, com interface gráfica baseada em janelas, e 

oferecem componentes gráficos avançados. Esse tipo de aplicação não possui tantas 

limitações como os Applets e não depende do navegador para ser executada. 

 

 

2.1.3.2 Applet 

 
 
Os Applets são componentes de interface gráfica executados dentro de um navegador 

(browser). Por questões de segurança, seu acesso a certos recursos é limitado. No entanto, 

eles oferecem recursos de interface gráfica mais poderosos do que páginas HTML. 

 

 



 

2.1.3.3 Componentes de Negócio  

 

 

2.1.3.3.1 Enterprise Java Beans (EJBs) 

 

 

EJBs são uma arquitetura de componentes distribuída, segura, dimensionável e voltada para 

transações Java. EJBs representam a versão de força industrial do padrão de componentes 

Java Bean. Utilizando EJBs é possível desenvolver aplicações distribuídas escaláveis e 

seguras sem ter que se preocupar em implementar todos os procedimentos necessários para 

prover a distribuição. Os EJBs contêm a lógica de negócio da aplicação. Os tipos de Beans 

definidos são: 

 

Session Bean: Encapsulam lógica de negócio, não são persistentes e usualmente 

manipulam os dados dos Entity Beans de acordo com as regras da aplicação. 

 

Entity Bean: Representam dados persistentes, normalmente armazenados em bancos de 

dados relacionais, permitindo a atualização e recuperação desses dados de forma 

transparente. 

 

Message Driven Bean: Realizam alguma ação a partir do recebimento de uma 

mensagem, fornecendo, assim, uma forma de comunicação assíncrona. 

 



As características da tecnologia EJB são as seguintes: 

 

Componentes: Componente de código empacotado na forma de um arquivo JAR. 

 

Reutilização: Não apresenta problemas quanto à reutilização. 

 

      Adaptação: Não trata especificamente de questões relacionadas à adaptação. 

 

Composição: A composição de componente será sempre mediada por um contêiner, 

podendo a composição ser do tipo componente-componente, componente- 

framework e framework- framework. 

 

Modelagem: Utiliza a UML quanto à modelagem de componentes. 

 

Orientação a Objetos: Implementação dos componentes EJB através do uso da 

linguagem de programação Java. 

 

Os componentes Web solicitam aos Enterprise Java Beans a realização das operações de 

lógica de negócio como recuperação ou atualização de dados. As JSPs ou Servlets, então, 

exibem esses dados ao usuário. As aplicações clientes podem acessar diretamente os EJBs 

ou executar as funções do produto através dos componentes Web.  



 
 

 
 
 
 

Figura 1: Contêineres J2EE. FONTE ARMSTRONG(1) 
 

 
 
 
 
 
2.1.4 Infra-Estrutura 

 

 

A plataforma J2EE disponibiliza uma série de serviços de infra-estrutura, ligados à 

segurança, gerenciamento de transações, acesso remoto e outros. Na realidade, esses 

serviços são providos através do conceito de contêiner. Um contêiner é o ambiente de 

execução dos componentes de aplicação. Assim, todo componente é executado dentro de 

um contêiner, que intercepta todas as chamadas ao componente, adicionando aos 

componentes diversas funcionalidades, como segurança, por exemplo. Dessa forma, cada 

chamada a um Session Bean é interceptada pelo contêiner, que checa se o usuário que 

solicitou a execução da operação possui permissão para isso. 



 

Os contêineres, no entanto, atuam de forma transparente, dando a ilusão aos clientes dos 

componentes de aplicação (Session Beans, Entity Beans, etc.) de que são acessados de 

forma direta. Existe um tipo de contêiner específico para cada grupo de componentes de 

aplicação.  Os contêineres gerenciam o ciclo de vida dos componentes neles executados e, 

no caso dos Entity Beans, normalmente são os responsáveis por realizar a sua persistência, 

atualizando de forma automática o banco de dados quando necessário. É importante 

destacar que o contêiner é um conceito lógico: o contêiner Web e o contêiner EJB podem 

ser executados na mesma máquina, por exemplo. Sendo que o contêiner Web hospeda e 

atende as requisições dos componentes Web dedicados quase que exclusivamente a 

manipular a lógica de apresentação da aplicação. Já o contêiner EJB suporta as 

funcionalidades de seus componentes, gerenciando o ciclo de vida destes. 

 

 

2.1.4.1 Aplicações Cliente 

 

 

2.1.4.1.1 Servlets 

 

 

Servelts são componentes Java cujo papel é estender os servidores da Web, permitindo que 

eles retornem conteúdo dinâmico em vez de apenas arquivos estáticos, sendo comparados a 

Applets no lado servidor, são pedaços do código Java executados em um servidor da Web. 

Esses Servlets recebem uma solicitação HTTP de entrada (incluindo qualquer parâmetro, 



cabeçalhos, cookies, etc.) que eles então processam e, depois, retornam uma resposta para o 

usuário. Os Servlets possuem várias razões para seu sucesso, tais como: facilidade de 

desenvolvimento, praticidade no uso e a maturidade da linguagem Java. Um dos recursos 

mais importantes é que os Servlets podem estender virtualmente qualquer servidor da Web 

em todos os sistemas operacionais.  

 

A API do Servlet define: 

 

Como o Servlet aparece para o contêiner da Web e seu ciclo de vida. 

 

Quais serviços o contêiner da Web fornece em nome dos Servlets. 

 

Empacotamento de aplicações neutro em relação a contêineres. 

 

Exemplo de Servlet: 

 

import java.io.*; 
import javax.servlet.http.*; 
// Servlet simples que retorna página HTML com o endereço IP 
// do cliente que está fazendo o acesso 
public class RemoteIPServlet extends HttpServlet { 
public void doGet( HttpServletRequest p_request, 
HttpServletResponse p_response) 
throws IOException { 
PrintWriter l_pw = p_response.getWriter (); 
l_pw.println(“<HTML><BODY>”); 
l_pw.println(“O seu endereço IP é \”” + p_request.getRemoteAddr () 
+ “\””); 
l_pw.println(“</BODY></HTML>”); 
l_pw.flush (); 
} 
} 



2.1.4.1.2 JSP 

 

 

Os Servlets oferecem diversas melhorias em relação a outros métodos de extensão de 

servidor, mais ainda sofrem uma falta de separação entre lógica de negócios e a 

apresentação. A JSP foi desenvolvida pela comunidade Java para tentar sanar essa 

deficiência apresentada pelos Servlets.  

 

JSP é uma tecnologia de páginas de servidor baseada em Servlets que permite que seus 

usuários embutam código Java e código especial dentro do conteúdo de uma página HTML 

com alguns elementos especiais, que conferem o caráter dinâmico da página. Esses 

elementos podem tanto realizar um processamento por si, como podem recuperar o 

resultado do processamento realizado em um Servlet, por exemplo, e apresentar esse 

conteúdo dinâmico junto à JSP. Existe também um recurso adicional bastante interessante 

na utilização de JSPs: a recompilação automática, que permite que alterações feitas no 

código da página sejam automaticamente visíveis em sua apresentação. Assim, não é 

necessário interromper o funcionamento da aplicação para incorporar uma modificação de 

layout, por exemplo. 

Exemplo de JSP: 

 

<!—Página JSP Simples que imprime endereço IP da máquina que está 
fazendo o acesso a esta página —> 
<HTML> 
<BODY> 
O seu endereço IP é “<%= request.getRemoteAddr () %>” 
</BODY> 
</HTML> 



2.1.4.1.3 EJB 

 

 

Segundo Armstrong (2004), Enterprise Beans são componentes J2EE que implementam a 

tecnologia Enterprise Java Beans (EJBs). Enterprise Beans rodam dentro de um contêiner 

EJB, um ambiente contido no servidor J2EE. Embora transparente para o desenvolvedor da 

aplicação, o contêiner EJB provê para os EJBs serviços de nível de sistema, como 

transações. Esses serviços permitem aos EJBs um rápido desenvolvimento e instalação, e 

também fazem com que se tornem o núcleo de aplicações J2EE transacionais.  

 

Os EJBs  têm um papel central na arquitetura J2EE, pois são o componente responsável 

pela implementação da lógica da aplicação. Sua característica principal é a separação da 

lógica da aplicação dos serviços do sistema (segurança, transações e persistência), 

permitindo ao programador concentrar-se na aplicação. O acesso aos serviços é 

estabelecido através de um arquivo XML, que contém a descrição dos serviços utilizados 

pela aplicação. A partir das informações contidas nesse arquivo, o ambiente de execução 

invoca os serviços sem que nenhum código adicional seja escrito pela aplicação. 

 

Quanto à arquitetura do EJB, os elementos que o compõem são: servidor EJB, contêiner, 

componente (Bean ou Enterprise Bean), descritor de implantação, interface home e 

interface do componente.  

 



O servidor EJB gerencia um ou mais contêineres e oferece serviços comuns, como 

transações, segurança, persistência, entre outros, evitando que sejam desenvolvidos em 

cada nova aplicação. 

 

O contêiner EJB tem como finalidade oferecer ao programador do componente os serviços 

disponibilizados pelo servidor. A especificação dos serviços utilizados na aplicação é 

separada dos arquivos Java que implementam a lógica da aplicação. Usando um arquivo 

XML são definidas as instruções para implantação do componente, a lista de recursos 

necessários para os componentes, os papéis de segurança para a aplicação, a informação de 

autenticação e a lista de controle de acesso para os vários métodos. Isto é possível porque o 

contêiner é o intermediário entre o cliente e o componente, interceptando todas as 

chamadas de métodos direcionadas ao componente. Da mesma forma que um stub RMI está 

entre o cliente e o objeto remoto, o contêiner EJB está entre o cliente e o componente. O 

cliente nunca acessa diretamente um método do componente. O acesso é realizado pelo 

contêiner que contém o componente, através de duas interfaces que o contêiner 

disponibiliza: a interface home e a interface do componente. 

 



 
Figura 2: Servidor EJB.FONTE ARMSTRONG(1) 

 

 

O EJB segue a idéia de middleware implícito, que elimina a necessidade do programador 

interagir com o middleware para usar serviços adicionais à aplicação. A aplicação apenas 

declara, no descritor de implantação, quais serviços são necessários, um interceptador 

captura a invocação e executa os serviços declarados no arquivo XML. 

 

A interface home é responsável pelo controle das operações de ciclo de vida sobre um 

componente: criação, remoção e localização do componente. 

 

O objeto EJB expõe a interface do componente (remota ou local) que define os métodos 

que este oferece para os clientes. Quando o cliente invoca um método do componente, esse 

objeto recebe a invocação e direciona para a instância do componente. Antes de fazer o 



direcionamento, há a interceptação dos serviços requisitados pelo componente. Em termos 

de segurança, na interceptação, o contêiner examina as credenciais de segurança do cliente 

que invocou o método . 

  

Os tipos de Enterprise Java Beans são: 

 

Session Bean (Stateless e Stateful): Um EJB Session Bean define métodos de negócio 

que podem ser acessados remotamente e que disponibilizam operações relevantes à 

aplicação. O tipo Session Bean Stateless não apresenta um estado e fornece serviços 

para clientes locais e remotos. O EJB Session Bean Stateful também fornece 

serviços localmente ou remotamente, mas apresenta uma relação forte com um 

cliente, isto é, mantém o estado que um cliente define, assim o cliente pode 

configurar e recuperar dados desse EJB. 

 

Entity Bean (Bean Managed Persistence e Container Managed Persistence): EJBs 

Entity Beans representam entidades, objetos que são persistidos. Podem apresentar a 

manipulação e persistência do objeto de duas formas: BMP ou CMP. No tipo BMP 

(Bean Managed Persistence), o código de persistência e manipulação do objeto 

deve ser fornecido pelo Bean, isto é, deve ser programado. Já o tipo CMP 

(Container Bean Managed) é provido pelo próprio contêiner, não tendo a 

necessidade de escrever linhas de código para essas operações. 

 

MessageDriven Bean: São EJBs que fornecem serviços assíncronos e podem ser 

comparados a Session Beans Stateless, que também fornecem serviços aos clientes 



locais e remotos, mas de forma assíncrona. Um EJB do tipo Message Driven Bean 

se comporta como um listener que aguarda o recebimento de mensagens através de 

um MOM (Middleware Oriented Message). 

 

 

2.2 Struts 

 

 

O Struts Framework é um projeto open source mantido pela Apache Software Foundation, 

que foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um framework para facilitar o 

desenvolvimento de aplicações para a Web. Struts é uma implementação do design pattern 

MVC (Model-View-Controller) para aplicações Java com a Internet. O objetivo do pattern 

MVC é separar de maneira clara a camada de apresentação (View) da camada de negócio 

(Model). Esse framework foi construído em Java e consiste numa camada de controle 

flexível baseada nas tecnologias Java Servlets, Java Beans, Resource Bundles e XML. O 

Struts possui um conjunto de regras definidas para delimitar as camadas de interface, lógica 

de negócios e persistência, com o objetivo de integrá-las e permitir o desacoplamento entre 

a interface do usuário, lógica de negócios e camada de Persistência, deixando que o 

desenvolvedor tenha o controle do fluxo da lógica, ou seja, possua gerenciamento sobre 

problema. 

 

 



 

2.2.1 Razões para utilizar a Struts Framework 

 

Segundo Husted,2004, as principais razões para se utilizar o framework Struts são: 

 

-Redução de custos, pelo fato da aplicação ter como base a World Wide Web; 

 

-A internacionalização de páginas Web é simplificada, devido à divisão existente entre a 

interface com o usuário e a lógica da aplicação e os dados; 

 

-Software livre e de código aberto (open source), promovendo características como: 

confiabilidade, segurança, robustez, interoperabilidade, integração; 

 

-Garantia de que o Apache Group irá manter a framework; 

 

-Integração com a maioria das IDEs de mercado; 

 

-Tornou-se um padrão de mercado; 

 

-Aumenta a produtividade; 

 

Simplicidade, pois possui relativamente poucas classes básicas para serem 

compreendidas pelos desenvolvedores. 

 



 

2.2.2 O Padrão MVC 

 

 

O MVC – Model-View-Controller (Modelo-Visualização-Controle) – é um padrão de 

projeto (design pattern) que separa de maneira independente a camada Modelo (Model), da 

camada de Visualização (View), que representa a interface com o usuário ou outro sistema; 

e a camada Controle (Controller) que fica responsável pelo fluxo da aplicação. A camada 

Modelo (Model) representa a estrutura de dados e as operações que atuam nesses dados. A 

camada de Visualização (View) implementa exclusivamente a lógica de apresentação dos 

dados em um formato apropriado para os usuários, onde a mesma informação pode ser 

apresentada de maneiras diferentes para grupos de usuários com requisitos diferentes. Já a 

camada Controle (Controller) traduz ações de usuários (como clique de mouse.) junto a 

valores de entrada de dados e, além disso, seleciona baseado nas preferências do usuário e 

estado do modelo, a visualização apropriada. Essas três camadas abstraem: dados, 

funcionalidades, apresentação e comportamento de uma aplicação. Esse padrão é 

considerado o “pai” dos padrões de projetos orientados a objetos. 



 
Figura 3: Esquema de Padrão MVC.FONTE BODOFF(2) 

 
 

Os benefícios em usar o padrão MVC são: 

 

Separação Modelo-Visualização: Separa o modelo da visualização, é mais fácil 

adicionar diferentes apresentações do mesmo dado, além de facilitar também a 

adição de novos tipos de visualização à medida que a tecnologia evolui. Os 

componentes relativos ao modelo e visualização podem ser projetados, 

desenvolvidos e modificados independentemente (com exceção das suas interfaces), 

melhorando a manutenibilidade, extensibilidade e testabilidade. 

 

Separação Controle-Visão: Separa o controlador das visualizações, permitindo maior 

flexibilidade para selecionar, em tempo de execução, visualizações apropriadas, 



baseado no fluxo de trabalho, preferências do usuário ou estado interno do modelo, 

quando mais de uma estiver disponível.  

 

Separação Controle-Modelo: Separa o controlador do modelo criando mapeamentos 

configuráveis de ações capturadas pelo controlador para funções no modelo. Essas 

configurações possibilitam, por exemplo, que uma mesma ação seja executada para 

usuários diferentes e por funções diferentes. 

 

Maior flexibilidade: É fácil de adicionar diferentes tipos de View (HTML, WML, XML) 

e permite o intercâmbio entre bancos de dados diferentes devido à separação clara 

das camadas do padrão MVC. 

 

Melhor uso das habilidades dos profissionais: Por se tratar de camadas distintas, 

podem ser usadas as habilidades de diferentes profissionais especialistas em cada 

uma das camadas. 

 

Fácil de manter: A estrutura da aplicação é facilmente definida, fazendo com que a 

aplicação seja mais fácil de se entender e de ser modificada.  

 

 



 

 

 

2.2.2.1 Camada de Modelo 

 

A camada de modelo, conhecida como camada de negócios, tem por objetivo monitorar a 

forma como o fluxo da informação transita e toda a navegação entre as possíveis telas 

envolvidas no negócio em questão.  

 

Essa camada possui entidades de negócios e as regras pertinentes à modificação dos dados. 

Ela tem como característica encapsular as entidades de negócios e as operações nos Java 

Beans, facilitando o gerenciamento de alterações. As operações representam a lógica do 

negócio da aplicação. 

 

A conexão entre a camada de Controle e a camada Modelo é definida pela subclasse Action, 

a qual contém as análises dos requesitos do usuário que determinam a interação com a 

camada Modelo. 

 

As tecnologias usadas na camada modelo são: JavaBeans e, freqüentemente, Enterprise 

Java Beans e JDBC, sendo que os componentes Model possuem dois conceitos: a lógica de 

negócio da aplicação e seu estado. 

 



Para registrar os usuários cadastrados, precisaremos definir as classes que farão parte da 

camada de Negócio. Devemos ter duas classes: uma que representa o registro do usuário 

UserData (value object) e outra que irá gerenciar o cadastro dos usuários AdminUsers.  

 

 

2.2.2.2 Camada de Visualização 

 

 

A camada de Visualização, conhecida também como camada de apresentação, representa o 

View (visualização) no padrão MVC. É, em sua grande maioria, baseada em JSPs e alguns 

Servlets envolvidos na geração da interface com o usuário ou com outros sistemas. A Struts 

framework fornece suporte para construir aplicações multiidiomas, interação com 

formulários e outras utilidades através de tags personalizadas (custom tags). Uma 

visualização corresponde a uma representação do modelo do domínio em uma interface 

com o usuário. Podem existir visões diferentes do mesmo modelo, o usuário pode observar 

o mesmo modelo de negócios mais nem sempre todos os dados são mostrados na 

visualização. 

 

As Custom Tags do Struts são tags personalizadas que permitem, além da utilização dos 

arquivos de internacionalização, uma série de funcionalidades que, na grande maioria dos 

casos, dispensará a utilização de código Java dentro da página (esse é um dos objetivos da 

arquitetura MVC, já que o fluxo de controle e lógica de negócio da aplicação não deve estar 

na camada de Visualização). A extensibilidade de Java permite que o próprio 

desenvolvedor crie suas custom tags. 



 

2.2.2.3 Camada Controle 

 

 

A camada Controller fica responsável por receber as requisições do browser e chamar os 

objetos de negócio da camada Model para executar algum processo retornando um 

resultado que servirá de base para que o Controller possa direcionar para a JSP, que deverá 

gerar a interface com o usuário. Os componentes Controller são responsáveis pelo controle 

do fluxo da aplicação. 

 

O componente principal do Controller do Struts é a Action Servlet, uma extensão de Servlet 

exercendo o papel de controlador principal da aplicação. É essa classe que gerencia todos 

os requisitos que os usuários possam fazer para o Struts. Sua principal função é fazer o 

mapeamento das requisições do servidor. Todas as requisições que forem mapeadas pelo 

filtro são redirecionadas para o Servlet, que, a partir do arquivo de configuração do Struts 

(struts-config.xml), a classe Action Servlet chama a classe Request Processor apropriada, 

que coleta os dados do requerimento e os coloca dentro de uma Action Form, que contém 

os dados de  e para os usuários. Finalmente, o Controller delega a uma específica classe 

para processar a requisição que será sempre uma subclasse da Action Class. 

 

A subclasse Action é a unidade principal da camada Controller, é esta classe que determina 

qual ação que deve ser tomada.  

 

 



 

O Controller já vem implementado na Struts, embora exista a possibilidade de estendê-lo a 

fim de adicionar funcionalidades. O fluxo da aplicação é programado em um arquivo XML 

através das ações que serão executadas. Essas ações são classes implementadas pelo 

framework, seguindo o padrão MVC.  

 

A figura a seguir mostra como o Struts usa o padrão MVC: 

 

 

 

 
Figura 4: Padrão MVC utilizado pelo Struts.FONTE HUSTED(6) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Na figura seguinte são exibidas as principais classes da camada de Controle: 

 

 

 
Figura 5: Classes da camada de Controle.FONTE HUSTED(6) 

 
 

 

2.2.3 A Configuração do Arquivo Struts 

 

 

O arquivo de configuração do Struts é importante na estrutura da aplicação que envolve o 

Struts. Esse arquivo não faz parte de nenhuma das três camadas, mais influencia o 

desempenho das três. A configuração desse arquivo permite definir o que a subclasse 

Action deve conter, especificando parte da camada Controller. 

 



Esse arquivo define que tipo de View predefinido o usuário visualizará. A configuração 

desse arquivo do Struts permite com que as conexões entre as camadas possam ser mudadas 

sem ter que modificar o código, o que é de grande valia para a estrutura da aplicação. 

 

 

2.3 Hibernate 

 

 

2.3.1 O que é a Camada de Persistência? 

 

 

Para entender melhor o que é o Hibernate, primeiramente temos que conhecer o conceito 

de persistência, a camada de Persistência encapsula o acesso direto ao banco de dados pela 

aplicação; as operações de ler, escrever e apagar os dados ficam isoladas em uma camada 

de objetos a qual o programador não possui acesso. A camada de Persistência, além de 

isolar os acessos diretos ao banco de dados, também deve conter as seguintes 

características: 

 

-Implementar controle de transações; 

 

-Manipular conjuntos de objetos ou listas de objetos que são obtidas ou enviadas da 

base de dados; 

 



-Implementar algoritmos de geração de chaves de identificação para garantir que a 

aplicação trabalhe com objetos de identidade única; 

 

-Permitir a adição de novas classes ao esquema e uma fácil modificação do mecanismo 

de persistência; 

 

-Permitir a sincronização entre o banco de dados e a aplicação; 

 

-Implementar técnicas (cursores, proxes, etc.) que garantam que os atributos somente 

serão carregados quando necessários e que mantenham controle quanto à posição 

dos objetos no banco de dados. 

 

 

2.3.2 Definição do Hibernate 

 

 

Hibernate é uma ferramenta open source e pertence à JBoss Inc.�Por se tratar de um código 

aberto e de download gratuito, soluções podem ser criadas e ajustadas ou adicionadas ao 

Hibernate, tornando esse framework robusto. O Hibernate permite trabalhar com 

persistência sobre banco de dados, sem a necessidade de ter instruções SQL (Structured 

Query Language) no meio do código Java, visto que a maioria dos desenvolvedores de 

sistemas opta por utilizar bancos de dados relacionais. Os registros do banco de dados 

devem ser transformados em objetos e as informações contidas nos objetos devem ser  

 



 

 

persistidas em forma de linhas e colunas. Chamamos isso de “Mapeamento Objeto-

Relacional”. �

 

Hibernate fica posicionado como uma camada entre o aplicativo e o banco de dados, 

tratando de carregar e salvar os objetos. A camada de Persistência é de suma importância, 

pois ela é responsável por encapsular toda a lógica necessária para que um objeto ou uma 

coleção de objetos sejam salvos ou recuperados de um meio de armazenamento. A 

utilização da camada de Persistência faz com que o banco de dados seja mais confiável, 

pois isola as operações que têm acesso direto ao banco de dados. 

 

A principal proposta do Hibernate é prover aos desenvolvedores uma maneira de realizar o 

mapeamento de forma transparente, isto é, através da criação de classes, como se não 

houvesse persistência relacional. O Hibernate não provê apenas o simples mapeamento de 

uma classe para uma tabela, oferece inúmeras vantagens para o desenvolvimento de 

aplicações, poupando grande parte do tempo de programação de mapeamento 

Objeto/Relacional, sendo compatível com os principais bancos de dados do mercado. 

 

 

 

 

 

 



A figura 6 a seguir ilustra o funcionamento do Hibernate: 

 

 
Figura 6: Funcionamento do Hibernate. 

 

 

2.3.3 Vantagens e Desvantagens do Hibernate 

Entre as vantagens do Hibernate: 

 

-Sua implementação é relativamente simples; 

 

-Ganho de produtividade em projetos; 

 

-Mecanismo robusto de mapeamento objeto relacional; 

 

-Persistência por alcançabilidade; 

 

-Caching; 

 

-Consultas; 

 

-É um software livre. 

 



Suas desvantagens: 

-Necessidade de aprender um novo framework; 

 

-Possíveis erros não previstos; 

 

-Suporta apenas bancos de dados relacionais. 

 

 

2.3.4 Arquitetura do Hibernate 

 

A arquitetura do Hibernate depende da complexidade do projeto, do número de APIs e  de 

componentes que são utilizados. A figura a seguir exibe um sistema simples: 

 

A figura 7 a seguir representa o funcionamento do sistema do Hibernate: 

 

 

 
Figura 7: Sistema Hibernate. 



 

De acordo com a especificação do Hibernate, esses componentes são definidos da seguinte 

forma: 

 

SessionFactory: Responsável por armazenar os mapeamentos e configurações compilados, 

também provê conexões.  

 

Session: É um objeto que representa o "diálogo" entre a aplicação e a persistência (banco 

de dados, etc.), encapsulando uma conexão JDBC. Esse objeto não deve ser manipulado 

por múltiplas threads. Ele controla um cache dos objetos persistentes, são objetos 

chamados "de vida curta". 

 

Persistent Objects: Objetos manipulados, que contêm informações persistentes e lógicas de 

negócio. Devem ser Java Beans (possuir um construtor sem parâmetros e métodos 

get/set para os atributos persistidos). Eles só podem estar associados à exatamente uma 

Session.  

 

Transient Objects: Instâncias das classes persistentes que não estão associadas a uma 

Session, podem ter sido instanciados pela aplicação, mas não persistidos ainda, ou 

recuperados por uma Session que foi fechada. 

 

Transaction: Objeto usado pela aplicação para especificar unidades atômicas de acesso ao 

banco, não deve ser manipulado por múltiplas threads. 

 



O Hibernate, além de seus componetes, utiliza APIs de outros projetos, por isso é preciso 

prover todos os Jars (bibliotecas) que o Hibernate vai precisar, mas quase todos vêm na 

distribuição padrão do Hibernate. 

 

 

2.3.5 O Desenvolvimento do Hibernate 

 

 

O processo de desenvolvimento usando Hibernate é simples. De acordo com os passos a 

seguir, deve-se criar: 

 

-A tabela no seu banco de dados onde os objetos vão persistir; 

 

-O objeto cujo estado vai ser persistido; 

 

-Um XML, que relaciona as propriedades do objeto aos campos na tabela; 

 

-Um arquivo contendo as propriedades para que o Hibernate se conecte ao  banco de 

dados; 

 

-A classe DAO (Data Access Objects), que vai persistir o objeto; essas classes contêm 

métodos de inclusão, alteração, exclusão de objetos, etc. 

 



Resumindo, Hibernate é um mecanismo simples e poderoso que permite a persistência de 

objetos em banco de dados relacionais de maneira transparente e para qualquer tipo de 

aplicação Java (seja ela Web ou Desktop). Ou seja, com o Hibernate, só será necessário se 

preocupar com seus objetos, mas vale a pena lembrar que a implementação não é 

independente da fonte de dados, visto que o Hibernate trabalha apenas com alguns dos 

bancos de dados relacionais. Por outro lado, caso a aplicação exija consultas SQL 

complexas, há de se considerar a utilização da linguagem HQL, a Query Language do 

Hibernate, que é uma linguagem de conexão entre os objetos e os bancos de dados 

relacionais simples. 

 

 

2.4 XML 

 

 

A XML (eXtensible Markup Language, ou Linguagem de Marcação Estendida) é uma 

norma no universo editorial da Web. Foi criada em 1996 por especialistas do World Wide 

Web Consortium (W3C), órgão de regulamentação dos padrões utilizados na Internet. Essa 

linguagem fornece um formato estruturado para descrição de dados e foi criada como um 

subconjunto simplificado do padrão SGML (Standard Generalized Markup Language, ou 

Linguagem Padrão de Marcação Generalizada) vista a necessidade de padronização dos 

documentos eletrônicos de um modo automático para extrair, manipular e formatar 

conteúdos. Para isso, a XML separa claramente a estrutura de conteúdo da forma de 

apresentação, permite criar novas marcas e integra o Unicode, que é a norma mundial de 

conversão de todos os formatos de alfabeto (russo, japonês, árabe, etc.). 



 

A XML vem se tornando o principal padrão para representação de dados que não 

representam uma estrutura bem definida. A própria especificação da linguagem XML 

apresentada pela W3C junto à crescente necessidade da definição e uma estrutura para 

documentos semi-estruturados permitem a realização dessa afirmação. Essa linguagem 

também pode ser utilizada para representação e troca de documentos e informações entre 

sistemas e aplicações diferentes, sendo um elo comum de entendimento entre ambos. Além 

disso, permite o armazenamento estruturado dos dados em um formato de texto próprio 

com extensão .xml. Uma característica expressiva dessa linguagem é a adição de uma certa 

estrutura a documentos semi-estruturados. 

 

Na verdade, XML acrescenta semântica aos dados através do uso de tags definidas pelo 

usuário, fazendo com que a busca de informações baseada nas tags dos documentos possam 

trazer resultados bem mais relevantes para a requisição do usuário. 

A necessidade de se criar regras bem formadas para receber e enviar informações para uma 

base de dados originou o surgimento de esquemas. Os esquemas XML são documentos 

controladores, executados por regras estabelecidas pelas normas de segurança e integridade 

do banco de dados. Através dessas regras, o programador constrói o esquema XML que irá 

interagir junto ao banco de dados e o usuário, não permitindo dados indesejáveis. 

 

 

2.4.1 Principais Características da XML 

 

 



Portabilidade: Uma das principais características da linguagem XML, podendo ser 

usada independente de plataforma e sistema operacional e com ou sem um DTD ou 

XML Schema, que é a norma que define como as tags são estruturadas dentro de um 

documento XML. 

 

Flexibilidade: Possui a mesma configuração para vários documentos. Caso houver 

mudança em relação à configuração de estilo, pode-se modificar em apenas um 

lugar. 

 

Verificação de erros: Os documentos são analisados por um parser, evitando que 

possíveis erros venham afetar o documento. O parser tem a função de verificar a 

grafia dos nomes de elementos, certificando se os limites estão bem estabelecidos, 

informando quando um objeto está fora do lugar. 

 

Extensibilidade: Na XML, podem-se criar elementos próprios permitindo a criação de 

estruturas que representam os dados, possibilitando a criação de sua própria 

linguagem de marcação. 

 

Representação estruturada dos dados: É preciso seguir regras definidas em um 

padrão bastante simples para garantir a estruturação adequada da informação. 

 

Sem ambigüidades: Um documento deve ser marcado de tal forma que não haja duas 

maneiras de interpretar os nomes. 

 



Fácil distribuição na Web: A XML, por possuir um formato fundamentado em texto 

aberto, pode ser distribuída via HTTP sem ter modificações nas redes existentes. 

 

Desenvolvimento de aplicações flexíveis para a Web: Os dados XML podem ser 

distribuídos para as aplicações, objetos ou servidores intermediários para 

processamento.  

 

Manipulações locais: Os dados XML podem ser editados e manipulados de acordo com 

o interesse do usuário, os usuários podem manipulá-los de várias formas. Os 

recursos disponíveis do Document Object Model (DOM) permitem que os dados 

sejam manipulados via scripts ou outra linguagem de programação. 

 

Integração de dados de fontes diferentes: Com XML pode-se se fazer a combinação 

de dados que pertencem a banco de dados diferentes através de software adequado. 

 

Diferentes formas de visualizar os dados: A XML define somente os dados e não o 

visual, assim a visualização pode ser de várias maneiras diferentes, de acordo com 

as aplicações. 

 

Aproveitamento dos dados: Os dados extraídos de um banco de dados podem ser 

preservados com informação original e podem ser usados em mais de uma aplicação 

de modos diferentes.  

 

 



2.4.2 Vantagens e Desvantagens da XML 

 

 

A seguir, alguns aspectos que tornam a XML uma linguagem eficiente: 

 

Interoperabilidade: A XML não possui dependência de sistema operacional ou 

plataforma. 

 

Extensível: Informa como se pode criar seus próprios elementos ou regras. 

 

Dados descritivos: Os dados são autodescritivos, assim sua estrutura é facilmente 

reutilizável em aplicações futuras. 

 

Suas desvantagens: 

 

Código mais complexo: É preciso verificar a sintaxe com um analisador, a fim de 

garantir que os programas usados posteriormente funcionarão sem erro, tornando 

mais difícil a sua codificação. 

 

Estrutura definida e semântica limitada: Documentos XML definem a estrutura dos 

dados e não definem como manipular esses dados.  

 

 



2.5 O Banco de Dados MySQL  

 

 

MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, open source, 

multiusuário e de multitarefa. É uma implementação cliente-servidor que possui um 

servidor e diferentes programas clientes e bibliotecas. 

 

Segundo o Manual de Referência do MySQL (2005), este é o mais popular sistema de 

gerenciamento de banco de dados. É desenvolvido, distribuído e tem suporte da MySQL 

AB. A MySQL AB é uma empresa comercial, fundada pelos desenvolvedores do MySQL, 

cujo negócio é fornecer serviços relacionados ao sistema de gerenciamento de banco de 

dados MySQL.  

 

O servidor de banco de dados MySQL é extremamente rápido, confiável e fácil de usar. 

Também tem um conjunto de recursos muito práticos desenvolvidos com a cooperação dos 

usuários. O servidor MySQL foi desenvolvido originalmente para lidar com bancos de 

dados muito grandes de maneira muito mais rápida que as soluções existentes e tem sido 

usado em ambientes de produção de alta demanda por diversos anos de maneira bem 

sucedida. A conectividade, velocidade e segurança fazem com que o MySQL seja altamente 

adaptável para acessar bancos de dados na Internet.  

 

 

2.5.1 Principais Características do MySQL. 

 



 

Software de fonte aberta: O pacote do MySQL vem com o código-fonte completo. Isso 

significa que se pode estudar o código de origem e modificá-lo para adequar-se a 

necessidades particulares. 

 

Suporte a SQL: O MySQL suporta a SQL (Structured Query Language), uma 

linguagem padrão usada para fazer consultas a bancos de dados relacionais. O 

MySQL usa o seu próprio conjunto de comandos SQL. 

 

Performance e confiabilidade: O MySQL é notavelmente rápido e confiável em um 

ambiente exigente. 

 

Facilidade de uso: O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados 

relativamente simples, apesar de seus recursos poderosos. De fato, os bancos de 

dados do MySQL não são nada mais do que um conjunto de diretórios em que 

tabelas de bancos de dados são mantidas em arquivos separados. Remover um 

banco de dados ou uma tabela de banco de dados é, na verdade, simplesmente 

excluir um diretório ou um arquivo. O MySQL também é simples de ser instalado e 

gerenciado. Ele vem com um conjunto completo de aplicativos cliente/servidor, 

além de vários utilitários que facilitam a administração do banco de dados. 

 

Suporte gratuito: Pode-se conseguir ajuda de outros usuários que utilizam o MySQL 

por vários meios: grupo de notícias MySQL, grupos de discussão, sites Web 

independentes que compartilham gratuitamente o seu conhecimento, entre outros. 



Precisando de suporte técnico de nível mais alto, pode-se consegui-lo com 

projetistas e consultores a um custo mínimo. 

 

Troca de Plataforma: O MySQL pode ser executado tanto em plataformas Unix como 

Windows. 

 

 

2.5.2 Tipos de Dados no MySQL 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.5.3 A Linguagem SQL (Structured Query Language) 

 

 

Foi desenvolvida pela IBM como forma de interface para seu sistema de banco de dados 

denominado SYSTEM R, no início dos anos 70. Em 1986, o American National Standard 

Institute (ANSI) publicou um padrão SQL e a linguagem estabeleceu-se como padrão para 

acesso a banco de dados relacionais. Apesar desse padrão estar estabelecido, cada 



desenvolvedor de SGBD acaba utilizando apenas uma parte da linguagem, ou pior, 

modificando alguns comandos de acordo com sua necessidade. Os comandos apresentados 

nesta seção estarão de acordo com a abordagem utilizada no MySQL. 

 

 

2.5.4 Estrutura da Linguagem SQL 

 

 

Trabalha com strings e números: Uma string é qualquer seqüência de caracteres 

cercada por aspas simples (‘’) ou duplas (“”). Números são aceitos pelo MySQL 

sendo representados sem aspas. 

 

Nomes de tabelas e colunas: Nomes de tabelas e colunas devem ter no máximo 64 

caracteres, sendo que para as tabelas não é permitido o uso de “.” ou “/”. Sempre 

que forem utilizados caracteres especiais (basicamente qualquer coisa diferente de 

números e letras) no nome de uma tabela ou coluna, devem ser colocados entre `̀ 

(acento grave) quando utilizados em SQL. 

 

 



Palavras-chave/Reservadas: São chamadas de palavras-chave (keywords) ou palavras 

reservadas para utilizar essas palavras como nome de tabelas ou colunas. 

 

3 A ARQUITETURA DO SISTEMA 

 

 

A arquitetura do sistema foi desenvolvida segundo o modelo Model-View-Control, co-

existindo, ainda, uma quarta camada de Persistência.  

 

 

3.1 A Camada Model 

 

 

Na camada Model, conhecida também como camada Modelo ou camada de Negócios, 

encontram-se todas as regras de negócio e lógicas para a execução da aplicação. 

Implementações como os leitores dos arquivos XML dos questionários, regra de 

persistência e validações das respostas digitadas pelos usuários, regras de exportação da 

base de dados para o Excel, enfim, toda e qualquer regra de negócio da aplicação.  

 

Essa camada foi implementada utilizando Enterprise Java Beans, os componentes de 

negócios das aplicações Java 2 Enterprise Edition. Esses componentes são do tipo 

stateless, ou seja, “sem estado”, para evitar o uso desnecessário de memória do servidor de 

aplicação e, também, evitar processamento desnecessário de métodos de passivação e 



ativação desses componentes. Mais informações sobre esses componentes podem ser 

encontradas na seção 2 deste trabalho, referente às tecnologias utilizadas. 

 

 

3.2 A Camada View 

 

 

Na camada View, ou camada de Visualização, encontram-se todas as regras para exibição 

dos componentes de interface com o usuário. As implementações são unicamente relativas 

às telas do usuário e essas implementações são feitas utilizando a tecnologia JSP, 

processando através desses componentes dinâmicos o conteúdo estático em HTML, Java 

Script e CSS. 

 

 

3.3 A Camada Control 

 

 

Na camada Control, ou camada de controle, encontra-se a lógica relativa ao fluxo da 

apresentação e navegação do usuário no sistema, servindo de camada intermediária entre a 

camada de Visualização (View) e a camada de negócios (Model). É composta pelas classes 

Actions, arquivos de configuração do struts, tiles, validation e arquivo de mensagens 

(message resources). 

 

 



3.4 A Camada de Persistência 

 

 

Na camada de Persistência, encontra-se uma ponte entre a aplicação e o sistema de 

armazenamento de dados. Essa camada gera uma independência da aplicação do sistema de 

banco de dados, necessitando apenas de uma reconfiguração nessa camada dos arquivos de 

mapeamento. A camada de Persistência simplifica o acesso aos dados para a camada de 

negócio, fornecendo um modelo de objetos independente do mecanismo de banco de dados 

utilizado. Essa camada é utilizada na aplicação do framework hibernate, também descrito 

na segunda seção deste estudo. 

 

A figura 8 ilustra a arquitetura descrita e cada camada e  a tecnologia utilizada pela 

aplicação: 

 

Figura 8: Arquitetura descrita. 



 

 

3.5 Empacotamento da Aplicação 

 

 

A aplicação desenvolvida se encontra empacotada seguindo o padrão J2EE, em um arquivo 

Enterprise Archieve (EAR). Nesse arquivo macro se encontra o Web Archieve da aplicação 

Web, o arquivo Ejb Jar dos componentes de regra de negócio e classes desenvolvidas para 

a aplicação e um diretório com todas as bibliotecas importadas utilizadas no projeto. 

 

O arquivo da aplicação Web, ou Web Archieve, contém as imagens, arquivos com scripts do 

tipo Java Script, arquivos com scripts do tipo CSS, arquivos de configuração XML do struts 

(struts-config.xml, tiles-defs.xml, validation.xml, validator-rules.xml), arquivos de 

configuração XML da aplicação Web (web.xml), arquivos de configuração XML dos 

questionários aplicados e também os componentes JSP. 

 

No arquivo dos componentes de regra de negócio, o Ejb Jar, encontram-se todos os 

componentes EJB com as regras de negócios, as classes Java Bean ou auxiliares do 

sistema, as classes Action do Struts, as classes de mapeamento do Hibernate e o arquivo de 

mensagens (message resource) do sistema. 

A figura 9  ilustra a estrutura de diretórios da aplicação: 

 



 

Figura 9: Estrutura de diretórios da aplicação. 

 

3.6 Empacotamento das Classes 

 

 

Os pacotes onde se encontram as classes do sistema estão descritos a seguir: 



 

 

tcc.model.*: Todos os pacotes que estão no superpacote Model são classes referentes à 

camada de modelo da aplicação. 

 

tcc.model.esqueceusenha: Pacote com classes referentes à regra implementada quando 

o usuário esquece a senha do sistema. 

 

tcc.model.exportaexcel: Pacote com classes referentes à regra implementada quando o 

sistema exporta os dados do banco de dados para um arquivo no Excel. 

 

tcc.model.index: Pacote com classes referentes à regra implementada na tela inicial da 

aplicação, executando o login do usuário ou inserindo um novo. 

 

tcc.model.struts: Pacote com classes referentes a renderizações de componentes HTML, 

extraídos dos arquivos de XML dos questionários. 

 

tcc.model.barraprogresso: Pacote com classes referentes à regra implementada da barra 

de progresso que indica em qual questão do questionário o usuário se encontra 

navegando no momento. 

 

tcc.model.questão: Pacote com classes referentes à regra implementada para o 

tratamento das questões do questionário. 

 



 

 

tcc.model.pergunta: Pacote com classes referentes à regra implementada para o 

tratamento das perguntas de uma questão do questionário. 

 

tcc.model.questionário: Pacote com classes referentes à regra implementada para o 

tratamento dos componentes do questionário. 

 

tcc.model.resposta: Pacote com classes referentes à regra implementada para o 

tratamento das respostas do questionário. 

 

tcc.model.usuário: Pacote com classes referentes à regra implementada para tratamento 

das informações do usuário. 

 

tcc.model.útil: Pacote com classes utilitárias. 

 

tcc.model.validação: Pacote com classes referentes a validações dos campos de um 

questionário. 

 

tcc.model.xmlparser: Pacote com classes referentes à regra implementada para a 

transformações dos dados do XML para componentes HTML ou objetos Java. 

 



tcc.model.xmlreader: Pacote com classes referentes à regra implementada para leitura 

dos arquivos de XML dos questionários. 

 

tcc.control.*: Todos os pacotes que estão no super pacote Control são pacotes com 

classes referentes à camada de controle da aplicação. 

 

tcc.persistence.*: Todos os pacotes que estão no super pacote Persistence são pacotes 

com classes referentes à camada de Persistência da aplicação. 

 

 

3.7 Base de Dados 

 

A definição da base de dados foi feita com três tabelas, como será representado pela figura 

10, visto que a informação sobre os questionários, questões, perguntas e descrições ficam 

armazenadas no arquivo XML de cada questionário: 

 



 

 

 

Figura 10: Base de dados. 

 

A tabela de questionário armazena o título do questionário e o caminho do arquivo xml 

relativo à aplicação. A tabela de usuário armazena alguns dados do usuário e um código 

auto incrementável gerado pelo sistema. A tabela de resposta armazena a reposta digitada 

ou selecionada pelo usuário para uma pergunta, dentro de uma questão e por sua vez, 

dentro de um questionário. 

 

 



 

 

4. MAPEAMENTO DAS CLASSES DO HIBERNATE 

 

 

A camada de persistência da aplicação com a utilização do hibernate torna-se uma cópia 

fiel do banco de dados. As classes são JavaBeans com todos os atributos e tipos mapeados 

da tabela relativa no banco de dados, e o arquivo de configuração define propriedades 

específicas da configuração, bem como possíveis relacionamentos e consultas em banco de 

dados. Desta forma os dados da aplicação são tratados sempre como Objetos. 

 

 

4.1 A Classe UsuarioPersistence 

 

 

package tcc.persistence.usuario; 
 
import java.io.Serializable; 
 
/** 
 * Classe de acesso aos dados da tabela Usuario. 
 *  
 * @author Daniel Costa Smolenaars 
 * @author Fabíola Pavan 
 * 
 */ 
public class UsuarioPersistence implements Serializable { 
 
 public static final String FIELD_ID_USUARIO = "idUsuario"; 
 
 public static final String FIELD_SENHA = "senha"; 
 



 public static final String FIELD_DATACADASTRO = 
"dataCadastro"; 
 
 public static final String FIELD_DATAULTIMOLOGIN = 
"dataUltimoLogin"; 
 
 public static final String FIELD_EMAIL = "email"; 
 
 public static final String QUERY_NAME_FIND_BY_PRIMARY_KEY = 
"findUsuarioByPrimaryKey"; 
 
 public static final String QUERY_NAME_FIND_ALL = 
"findUsuarioAll"; 
 
 private java.lang.Integer idUsuario; 
 
 private java.lang.String senha; 
 
 private java.lang.String email; 
 
 private java.util.Date dataCadastro; 
 
 private java.util.Date dataUltimoLogin; 
 
 public java.lang.Integer getIdUsuario() { 
  return idUsuario; 
 } 
 
 public void setIdUsuario(java.lang.Integer id) { 
  this.idUsuario = id; 
 } 
 
 public java.lang.String getSenha() { 
  return senha; 
 } 
 
 protected void setSenha(java.lang.String param) { 
  senha = param; 
 } 
 
 public java.util.Date getDataCadastro() { 
  return dataCadastro; 
 } 
 
 protected void setDataCadastro(java.util.Date param) { 
  dataCadastro = param; 
 } 
 
 public java.util.Date getDataUltimoLogin() { 
  return dataUltimoLogin; 
 } 
 



 protected void setDataUltimoLogin(java.util.Date param) { 
  dataUltimoLogin = param; 
 } 
 
 public java.lang.String getEmail() { 
  return email; 
 } 
 
 public void setEmail(java.lang.String email) { 
  this.email = email; 
 } 
 
} 
 

4.2 O Arquivo hbm.xml da Classe UsuarioPersistence 

 

 

<?xml version="1.0"?> 
 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping 
DTD 2.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-
2.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping> 
  
 <class name="tcc.persistence.usuario.UsuarioPersistence" 
table="Usuario"> 
   
  <id name="idUsuario" type="int" column="id" unsaved-
value="null"> 
   <generator class="increment"/> 
  </id> 
   
  <property name="senha" type="string" column="senha"/> 
   
  <property name="email" type="string" column="email"/> 
   
  <property name="dataCadastro"> 
   <column name="dataCadastro" sql-type="datetime"/> 
  </property> 
   
  <property name="dataUltimoLogin"> 
   <column name="dataUltimoLogin" sql-
type="datetime"/> 
  </property> 
   
 </class> 



  
 <query name="findUsuarioByPrimaryKey"><![CDATA[ 
            FROM tcc.persistence.usuario.UsuarioPersistence AS 
Usuario WHERE Usuario.id = ?  
        ]]> 
 </query> 
 <query name="findUsuarioAll"><![CDATA[ 
            FROM tcc.persistence.usuario.UsuarioPersistence AS 
Usuario  
        ]]> 
 </query> 
  
</hibernate-mapping> 
 

 

4.3 A Classe QuestionarioPersistence 

 

 

package tcc.persistence.questionario; 
 
import java.io.Serializable; 
 
/** 
 * @hibernate.class table = "Questionario" dynamic-insert = "true" 
 *                  dynamic-update = "true" 
 *  
 * @hibernate.query name = "findQuestionarioByPrimaryKey" query = 
"FROM 
 *                  tcc 
persistence..questionario.QuestionarioPersistence AS 
 *                  Questionario WHERE Questionario.idQuestionario 
= ? " 
 *  
 * @author Daniel Costa Smolenaars 
 * @author Fabíola Pavan Costa 
 *  
 */ 
public class QuestionarioPersistence implements Serializable { 
 
 public static final String FIELD_ID_QUESTIONARIO = 
"idQuestionario"; 
 
 public static final String FIELD_TITULO = "titulo"; 
 
 public static final String FIELD_ARQUIVO_XML = "arquivoXml"; 
 



 private java.lang.String idQuestionario; 
 
 private java.lang.String dsTitulo; 
 
 private java.lang.String arquivoXml; 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "codQuestionario" type = 
"string" 
  */ 
 public java.lang.String getIdQuestionario() { 
  return idQuestionario; 
 } 
 
 protected void setIdQuestionario(java.lang.String param) { 
  idQuestionario = param; 
 } 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "titulo" type = "string" 
  */ 
 public java.lang.String getDsTitulo() { 
  return dsTitulo; 
 } 
 
 protected void setDsTitulo(java.lang.String param) { 
  dsTitulo = param; 
 } 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "xmlFile" type = "blob" 
  */ 
 public java.lang.String getArquivoXml() { 
  return arquivoXml; 
 } 
 
 protected void setArquivoXml(java.lang.String param) { 
  arquivoXml = param; 
 } 
 
} 
 

 

4.4 O Arquivo hbm.xml da Classe QuestionarioPersistence 

 

 



<?xml version="1.0"?> 
 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 
    "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 2.0//EN"  
    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-2.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping> 
    <class 
        
name="tcc.persistence.questionario.QuestionarioPersistence" 
        table="Questionario" 
    > 
  <id name="idQuestionario" column="idQuestionario" 
type="int"> 
   <generator class="assign"> 
   </generator> 
  </id> 
 
        <property 
            name="dsTitulo" 
            type="string" 
            column="dsTitulo" 
        /> 
 
 
        <property 
            name="arquivoXml" 
            type="string" 
            column="arquivoXml" 
        /> 
 
    </class> 
 
        <query name="findQuestionarioByPrimaryKey"><![CDATA[ 
            FROM 
tcc.persistence.questionario.QuestionarioPersistence AS 
Questionario WHERE Questionario.idQuestionario = ?  
        ]]></query> 
 
</hibernate-mapping> 
 

 

4.5 A Classe RespostaPersistence 

 

 
package tcc.persistence.resposta; 
 



import java.io.Serializable; 
 
/** 
 * @hibernate.class table = "Resposta" dynamic-insert = "true" 
dynamic-update = 
 *                  "true" 
 *  
 * @hibernate.query name = "findRespostaByPrimaryKey" query = 
"FROM 
 *                  
br.com.unimed.questionario.resposta.persistence.RespostaPersistenc
e 
 *                  AS Resposta WHERE Resposta.respostaRowId = ? " 
 *  
 * @author Daniel Costa Smolenaars 
 * @author Fabíola Pavan Costa 
 *  
 */ 
public class RespostaPersistence implements Serializable { 
 
 public static final String FIELD_ID_RESPOSTA = "idResposta"; 
 
 public static final String FIELD_CODPERGUNTA = "codPergunta"; 
 
 public static final String FIELD_CODQUESTAO = "codQuestao"; 
 
 public static final String FIELD_CODQUESTIONARIO = 
"codQuestionario"; 
 
 public static final String FIELD_IDUSUARIO = "idUsuario"; 
 
 public static final String FIELD_RESPOSTA = "resposta"; 
 
 public static final String FIELD_DATARESPOSTA = 
"dataResposta"; 
 
 private java.lang.Integer idResposta; 
 
 private java.lang.String codPergunta; 
 
 private java.lang.String codQuestao; 
 
 private java.lang.String codQuestionario; 
 
 private java.lang.Integer idUsuario; 
 
 private java.lang.String resposta; 
 
 private java.util.Date dataResposta; 
 
 public java.lang.Integer getIdResposta() { 
  return idResposta; 



 } 
 
 public void setIdResposta(java.lang.Integer id) { 
  this.idResposta = id; 
 } 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "codPergunta" type = "string" 
  */ 
 public java.lang.String getCodPergunta() { 
  return codPergunta; 
 } 
 
 public void setCodPergunta(java.lang.String param) { 
  codPergunta = param; 
 } 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "codQuestao" type = "string" 
  */ 
 public java.lang.String getCodQuestao() { 
  return codQuestao; 
 } 
 
 public void setCodQuestao(java.lang.String param) { 
  codQuestao = param; 
 } 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "codQuestionario" type = 
"string" 
  */ 
 public java.lang.String getCodQuestionario() { 
  return codQuestionario; 
 } 
 
 public void setCodQuestionario(java.lang.String param) { 
  codQuestionario = param; 
 } 
 
 /** 
  * @hibernate.property column = "idUsuario" type = "int" 
  */ 
 public java.lang.Integer getIdUsuario() { 
  return idUsuario; 
 } 
 
 public void setIdUsuario(java.lang.Integer param) { 
  idUsuario = param; 
 } 
 
 /** 



  * @hibernate.property column = "resposta" type = "string" 
  */ 
 public java.lang.String getResposta() { 
  return resposta; 
 } 
 
 public void setResposta(java.lang.String param) { 
  resposta = param; 
 } 
  
 /** 
  * @hibernate.property column = "dataResposta" type = "date" 
  */ 
 public java.util.Date getDataResposta() { 
  return dataResposta; 
 } 
 
 public void setDataResposta(java.util.Date param) { 
  dataResposta = param; 
 } 
 
} 
 

 

4.6 O Arquivo hbm.xml da Classe RespostaPersistence 

 

 
<?xml version="1.0"?> 
 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC 
    "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 1.1//EN"  
    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-2.0.dtd"> 
 
<hibernate-mapping> 
  
 <class name="tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence" 
table="Resposta" > 
  <id name="idResposta" column="id" type="int" unsaved-
value="null"> 
   <generator class="increment"> 
   </generator> 
  </id> 
  <property name="codPergunta" type="string" 
column="codPergunta" /> 
  <property name="codQuestao" type="string" 
column="codQuestao" /> 



  <property name="codQuestionario" type="string" 
column="codQuestionario" /> 
  <property name="idUsuario" type="string" 
column="cdBeneficiario" /> 
  <property name="resposta" type="string" 
column="resposta" /> 
  <property name="dataResposta"> 
   <column name="dataResposta" sql-type="datetime" 
not-null="true"/> 
  </property> 
 </class> 
 
</hibernate-mapping> 
 
 

 

 

 



5. O APLICATIVO QUESTIONÁRIO 

 

 

O aplicativo questionário se resume a um tradutor de arquivos XML com a definição das 

perguntas de um questionário que será aplicável aos usuários. Para demonstrar mais a fundo 

a ferramenta escolhemos um case que servirá de exemplo e demonstração. O case escolhido 

foi o questionário sócio econômico da COPERVE-UFSC, de forma reduzida para facilitar o 

entendimento e desenvolvimento do questionário. Junto com a tradução do arquivoXML 

para a montagem dos questionários, o aplicativo fornece funcionalidades para manipulação 

dos usuários cadastrados e uma área para administração do sistema. 

 

 

5.1 Manipulação dos Usuários 

 

 

Pelo fato que pessoas respondem aos questionários, a aplicação exige sigilo dos dados 

informados pelos seus usuários. Devido a este quesito de segurança, o uso da aplicação é 

protegido por login e senha, armazenando as respostas do usuário diretamente com seu 

login de acesso.  

O usuário ao entrar na aplicação cairá numa tela inicial onde informará se é ou não a 

primeira vez que utiliza o aplicativo. Este tela tem o intuito de guiar o usuário que ainda 

não conhece o aplicativo, e então direcionando-o para o cadastro de um novo usuário ou a 

tela de login de um usuário já cadastrado.  



 

A figura 11 a seguir ilustra a tela inicial do Sistema. 

 

 

 

Figura 11: Tela de boas-vindas. 
 

Ao selecionar a opção “Meu primeiro preenchimento”, o usuário é redirecionado para a tela 

onde é realizado o cadastro de novos usuários. Essa tela tem a função de cadastrar novos 

usuários, ela armazena dados simples como o nome do usuário, um login para sua 

identificação única no sistema, o email, a senha e uma confirmação de digitação de senha, 

além do campo com a opção de qual questionário o usuário deseja responder após efetuar o 

cadastro.  

 

 

 

 



A figura 12 exibe a tela de cadastros dos usuários do sistema. 

 

 

 

Figura 12: Tela para cadastramento do novo usuário. 
 
 
 

Caso o usuário já esteja cadastrado no sistema, a tela inicial do questionário irá redirecioná-

lo para uma tela de login, pedindo o nome do usuário, a senha e qual questionário ele deseja 

responder.  

 

 

 

 

 

 



A figura 13  exibe a tela de login e escolha do questionário a responder no sistema. 

. 

 

 
Figura 13: Tela de login. 

 
 

 

Presumindo a possibilidade da perda da senha do usuário, foi desenvolvida, no aplicativo, 

uma opção para envio da senha para o email do usuário que foi cadastrado na tela de 

cadastro dos dados do usuário.  

 

 

 

 

 

 

 



A figura 14 exibe a tela de envio de email em caso de perda de senha. 

 

 

 
Figura 14: Tela de segurança de senhas. 

 
 
 
 
 
 

5.2 A área do Administrador. 

 

Com o intuito de criar uma área específica do sistema, delegando funções especiais de 

caráter administrativo do sistema, foi criado a seção do administrador. Esta seção é 

protegida por login e senha, especiais para os administradores, sendo este processo de login 

utilizando o JAAS. Para adicionar um novo usuário administrador, ou alterar a senha de 

algum usuário existente, basta editar o arquivo users.properties e roles.properties. Nos itens 

abaixo iremos descrever as funcionalidades administrativas do sistema. 

 



Esta tela do sistema é responsável pela exportação dos dados do sistema para planilhas do 

Excel. Tem como objetivo propiciar um formato para o criador do questionário manusear 

mais facilmente o dados obtidos, como gerando gráficos, calculando porcentagens, médias, 

desvio padrão, etc. 

A figura 15 representa a tela com a opção de exportação dos dados para Excel. 

 

 

 

 

Figura 15: Tela de Exportação de dados para o Excel. 

 

Você pode selecionar as respostas que foram digitadas no sistema dentro de um intervalo de 

tempo, assim como selecionar os campos o qual você deseja exportar para a planilha. 

 

  



A figura 16 exibe a opção de exportar apenas algumas perguntas efetuadas nos 

questionários. 

 

 

 

Figura 16: Tela de Exportação de dados para o Excel com restrições. 

 

No arquivo exportado do Excel, as colunas são as perguntas do questionário, e as linhas a 

resposta de cada usuário.  



A figura 17 exibe o arquivo de exportação do Excel, com apenas as respostas de um usuário 

(uma única linha). 

 

 

 

Figura 17: Tela onde os dados foram exportados no Excel. 

 

 

5.2.1 Limpar Dados  

 

Esta tela do sistema é responsável pela limpeza da base de dados. É geralmente utilizada 

quando o administrador tem salvo em forma de planilha os dados antigos, e deseja 

armazenar na base atual apenas os novos. Ao confirmar a limpeza da base de dados, todas 

as respostas digitadas anteriormente serão excluídas. 

 



 

A figura 18 ilustra a Tela de Limpeza da base de dados. 

 

 

 

Figura 18: Tela de Limpeza da base de dados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. O QUESTIONÁRIO SOCIO-ECONÔMICO (EXEMPLO DA 

APLICAÇÃO) 

 

 
A ferramenta desenvolvida será aplicada na UFSC, Universidade Federal de Santa 

Catarina, tem as seguintes características, possui 57 Departamentos e 2 Coordenadorias 

Especiais, os quais integram 11 Unidades Universitárias. São oferecidos 39 Cursos de 

Graduação com 52 Habilitações nos quais estão matriculados 38.323 alunos. Oferece ainda, 

26 cursos de Doutorado, 104 cursos de Mestrado e 88 Especializações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A figura 19 ilustra informações sobre o vestibular de 2004. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 19: Informações sobre o vestibular de 2004. 
 

 

Esse questionário tem por objetivo possibilitar a análise do perfil dos candidatos inscritos 

no vestibular 2004 da UFSC, podendo relacionar os dados a seguir: 

 

-seu estado civil 



-tipo de estabelecimento onde cursou o ensino fundamental 

-turno em que cursou o ensino médio 

-número de vezes que prestou vestibular 

-entre outras informações 

 

Visando apoiar possíveis melhorias na forma de avaliação do candidato; como na forma de 

divulgação do vestibular entre outras questões que podem vir a serem tratadas, através da 

aplicação do questionário. 

As justificativas para o uso desta ferramenta são centralizar a informação; reconhecer o 

perfil do candidato inscrito no vestibular; criar um ambiente favorável para as tomadas de 

decisões; proporcionando para a UFSC e a COPERVE, maior controle e gerenciamento de 

seus custos e receitas possibilitando o desenvolvimento e melhoramento do vestibular como 

um todo. 

 

A partir deste questionário podemos levantar uma série de questões e cruzar os dados 

informados a fim de traçar de forma mais clara e objetiva o perfil do candidato 

possibilitando agir e tomar decisões em uma série de áreas que englobam a universidade 

como um todo, desde a existência de um apoio maior ao candidato na hora de seu ingresso 

à universidade,  até a mudança de políticas exercidas num determinado curso. A detecção 

do perfil do candidato propicia e solidifica uma base para a melhoria da universidade. 

 

 



O questionário sócio econômico é formado por 34 questões fechadas, dando ao candidato 

apenas uma opção de resposta por pergunta. Segue a baixo as perguntas do questionário 

sócio econômico, bem como as possíveis respostas para cada pergunta: 

 

1. Estado civil 

  

1 ...... Solteiro 

2 ...... Casado 

3 ...... Viúvo 

4 ...... Desquitado 

5 ...... Divorciado 

6 ...... Outros 

 

 

2. Onde reside 

 

01 .... Acre 

02 .... Alagoas 

03 .... Amapá 

04 .... Amazonas 

05 .... Bahia 

06 .... Ceará 

07 .... Distrito Federal 



08 .... Espírito Santo 

09 .... Goiás 

10 .... Maranhão 

11 .... Mato Grosso 

12 .... Mato Grosso do Sul 

13 .... Minas Gerais 

14 .... Pará 

15 .... Paraíba 

16 .... Paraná 

17 .... Pernambuco 

18 .... Piauí 

19 .... Rio Grande do Norte 

20 .... Rio Grande do Sul 

21 .... Rio de Janeiro 

22 .... Rondônia 

23 .... Roraima 

24 .... Santa Catarina 

25 .... São Paulo 

26 .... Sergipe 

27 .... Tocantins 

28 .... Outros países 

 

 

 



3. Unidade da Federação em que você concluiu o Ensino Fundamental 

 

01 .... Acre 

02 .... Alagoas 

03 .... Amapá 

04 .... Amazonas 

05 .... Bahia 

06 .... Ceará 

07 .... Distrito Federal 

08 .... Espírito Santo 

09 .... Goiás 

10 .... Maranhão 

11 .... Mato Grosso 

12 .... Mato Grosso do Sul 

13 .... Minas Gerais 

14 .... Pará 

15 .... Paraíba 

16 .... Paraná 

17 .... Pernambuco 

18 .... Piauí 

19 .... Rio Grande do Norte 

20 .... Rio Grande do Sul 

21 .... Rio de Janeiro 

22 .... Rondônia 



23 .... Roraima 

24 .... Santa Catarina 

25 .... São Paulo 

26 .... Sergipe 

27 .... Tocantins 

28 .... Outros países 

 

 

4. Tipo de Estabelecimento onde você cursou o Ensino Fundamental 

 

1 ...... Todo em Escola Pública 

2 ...... Todo em Escola Particular 

3 ...... Maior parte em Escola Pública 

4 ...... Maior parte em Escola Particular 

5 ...... Escolas Comunitárias 

6 ...... Outros 

 

 

5. Unidade da Federação em que você concluiu ou concluirá o Ensino Médio 

 

01 .... Acre 

02 .... Alagoas 

03 .... Amapá 

04 .... Amazonas 



05 .... Bahia 

06 .... Ceará 

07 .... Distrito Federal 

08 .... Espírito Santo 

09 .... Goiás 

10 .... Maranhão 

11 .... Mato Grosso 

12 .... Mato Grosso do Sul 

13 .... Minas Gerais 

14 .... Pará 

15 .... Paraíba 

16 .... Paraná 

17 .... Pernambuco 

18 .... Piauí 

19 .... Rio Grande do Norte 

20 .... Rio Grande do Sul 

21 .... Rio de Janeiro 

22 .... Rondônia 

23 .... Roraima 

24 .... Santa Catarina 

25 .... São Paulo 

26 .... Sergipe 

27 .... Tocantins 



28 .... Outros países 

 

 

6. Tipo de curso de Ensino Médio que você concluiu ou concluirá 

  

1 ...... Regular, sem ênfase em qualquer área 

2 ...... Profissionalizante na área agrícola 

3 ...... Profissionalizante na área de comércio ou serviços 

4 ...... Profissionalizante na área de saúde 

5 ...... Profissionalizante na área de magistério 

6 ...... Profissionalizante na área industrial 

7 ...... Supletivo ou Madureza 

8 ...... Outros 

 

 

7. Tipo de Estabelecimento onde você cursou o Ensino Médio 

 

1 ...... Todo em Escola Pública 

2 ...... Todo em Escola Particular 

3 ...... Maior parte em Escola Pública 

4 ...... Maior parte em Escola Particular 

5 ...... Escolas Comunitárias 



6 ...... Outros 

 

 

8. Turno em que você cursou o Ensino Médio  

  

1 ...... Todo diurno 

2 ...... Todo noturno 

3 ...... Maior parte no diurno 

4 ...... Maior parte no noturno 

 

 

9. Marque a principal fonte de informação pela qual você tomou conhecimento do 

Concurso Vestibular da UFSC 

  

1 ...... Jornal 

2 ...... Televisão 

3 ...... Rádio 

4 ...... Cartaz ou folder 

5 ...... Colégio em que estuda 

6 ...... Internet 

7 ...... Parentes, amigos 

 



 

10. Freqüentou ou freqüenta Curso Pré-Vestibular 

 

1 ...... Não 

2 ...... Sim, por menos de 1 semestre 

3 ...... Sim, por 1 semestre 

4 ...... Sim, por 1 ano 

5 ...... Sim, por mais de 1 ano 

 

 

11. Principal motivo que o levou a não cursar Pré- Vestibular 

  

1 ...... O Colégio prepara para o Vestibular 

2 ...... O Colégio oferece o prévestibular “integrado” ao curso 

3 ...... Dificuldades econômicas 

4 ...... O horário do pré-vestibular coincidia com o horário de trabalho 

5 ...... Julgou que poderia estudar sozinho 

6 ...... Não havia nenhum pré-vestibular nas proximidades da sua casa 

7 ...... Não é o seu caso (fez pré-vestibular) 

 

 

12. Número de vezes que você prestou vestibular para a UFSC 

 



1 ...... Nenhuma 

2 ...... Uma 

3 ...... Duas 

4 ...... Três 

5 ...... Quatro ou mais 

 

 

13. Principal motivo para escolha de sua 1ª opção 

 

1 ...... Menor relação candidato/vaga 

2 ...... Prestígio econômico 

3 ...... Prestígio social 

4 ...... Mais adequada às suas aptidões 

5 ...... Influência da família e/ou amigos 

6 ...... Influência de professores 

7 ...... Outros motivos 

 

 

14. Assinale o que você espera obter num curso superior 

 

1 ...... Aumento de conhecimento e cultura geral 

2 ...... Melhoria da situação profissional atual 

3 ...... Formação profissional voltada para futuro emprego 

4 ...... Formação teórica voltada para pesquisa 



5 ...... Outras 

 

 

15. Conhece as atividades que deverá desenvolver na profissão escolhida em 1ª opção 

  

1 ...... Sim 

2 ...... Não 

 

 

16. Incluindo somente os que moram na sua casa, inclusive você, assinale o número de 

pessoas que compõe a sua família 

 

1 ...... 1 pessoa 

2 ...... 2 pessoas 

3 ...... 3 pessoas 

4 ...... 4 pessoas 

5 ...... 5 pessoas 

6 ...... acima de 5 pessoas 

 

 

17. Some todos os salários brutos, sem deduções, das pessoas de seu grupo familiar que 

trabalham, inclusive o seu, indicando a renda familiar bruta mensal 

  



1 ...... Até 1 salário mínimo 

2 ...... Acima de 1 até 3 sal. mín. 

3 ...... Acima de 3 até 5 sal. mín. 

4 ...... Acima de 5 até 7 sal. mín. 

5 ...... Acima de 7 até 10 sal. mín. 

6 ...... Entre 10 e 20 sal. mín. 

7 ...... Entre 20 e 30 sal. mín. 

8 ...... Acima de 30 sal. mín. 

 

 

18. Nível de instrução de seu pai 

  

1 ...... Não alfabetizado 

2 ...... Lê e escreve, mas nunca esteve na escola 

3 ...... Fundamental incompleto 

4 ...... Fundamental completo 

5 ...... Médio incompleto 

6 ...... Médio completo 

7 ...... Superior incompleto 

8 ...... Superior completo 

9 ...... Pós-Graduação 

 

 

19. Nível de instrução de sua mãe 



 

1 ...... Não alfabetizado 

2 ...... Lê e escreve, mas nunca esteve na escola 

3 ...... Fundamental incompleto 

4 ...... Fundamental completo 

5 ...... Médio incompleto 

6 ...... Médio completo 

7 ...... Superior incompleto 

8 ...... Superior completo 

9 ...... Pós-Graduação 

 

 

 

20. Indique o principal responsável pelo sustento da sua família 

  

1 ...... Pai 

2 ...... Mãe 

3 ...... Pai e Mãe 

4 ...... Você próprio 

5 ...... Cônjuge 

6 ...... Parente 

7 ...... Outros(s) 

 



 

21. Principal ocupação do responsável pelo sustento da sua família 

  

1 ...... Profissional liberal 

2 ...... Empresário 

3 ...... Servidor Público 

4 ...... Empregado Empresa Privada 

5 ...... Empregado Rural/Agricultor 

6 ...... Proprietário Rural 

7 ...... Não trabalha 

8 ...... Desempregado 

9 ...... Outro 

 

 

22. Idade com que começou a exercer atividade remunerada 

  

1 ...... Antes de 14 anos 

2 ...... Entre 14 e 16 anos 

3 ...... Entre 16 e 18 anos 

4 ...... Após 18 anos 

5 ...... Nunca trabalhou 

 



 

23. Sua ocupação. 

 

1 ...... Profissional liberal 

2 ...... Empresário 

3 ...... Servidor Público 

4 ...... Empregado Empresa Privada 

5 ...... Empregado Rural/Agricultor 

6 ...... Proprietário Rural 

7 ...... Não trabalha 

8 ...... Desempregado 

9 ...... Outro 

 

 

24. Marque o principal meio de comunicação que você utiliza para se manter informado 

sobre os acontecimentos atuais 

  

1 ...... Jornal 

2 ...... Televisão 

3 ...... Rádio 

4 ...... Revista 

5 ...... Internet 

6 ...... Conversas com outras pessoas 



7 ...... Não tenho me mantido informado 

 

 

25. Possui computador em sua residência 

  

1 ...... Sim, com acesso à Internet 

2 ...... Sim, sem acesso à Internet 

3 ...... Não 

 

 

26. Usa computador 

 

1 ...... Sim, só para lazer 

2 ...... Sim, para trabalhos escolares e/ou profissionais 

3 ...... Sim, no trabalho 

4 ...... Não 

 

 

27. Meio de transporte que você mais utiliza 

  

1 ...... Bicicleta 

2 ...... Carro próprio ou da família 

3 ...... Moto 

4 ...... Ônibus 



5 ...... Outros 

 

 

28. Iniciou algum curso superior 

  

1 ...... Sim, mas abandonei 

2 ...... Sim, estou cursando 

3 ...... Sim, mas já concluí 

4 ...... Sim, já concluí um e estou cursando outro 

5 ...... Sim, já concluí um e abandonei outro 

6 ...... Não 

 

 

29. Instituição na qual iniciou algum curso superior 

  

1 ...... Não iniciei 

2 ...... UFSC 

3 ...... Outra Instituição de Santa Catarina 

4 ...... Outra Instituição fora de Santa Catarina 

 

 

30. Informe o curso superior já iniciado 

  



01 .... Não iniciei curso superior 

02 .... Administração 

03 .... Agronomia 

04 .... Arquitetura e Urbanismo 

05 .... Biblioteconomia 

06 .... Ciências Biológicas 

07 .... Ciências da Computação 

08 .... Ciências Contábeis 

09 .... Ciências Sociais 

10 .... Direito 

11 .... Ciências Econômicas 

12 .... Educação Física 

13 .... Enfermagem 

14 .... Engenharia 

15 .... Farmácia 

16 .... Filosofia 

17 .... Física 

18 .... Geografia 

19 .... História 

20 .... Jornalismo 

21 .... Comunicação e Expressão Visual 

22 .... Letras 

23 .... Matemática 

24 .... Medicina 



25 .... Nutrição 

26 .... Odontologia 

27 .... Pedagogia 

28 .... Psicologia 

29 .... Química 

30 .... Serviço Social 

31 .... Veterinária 

32 .... Outros 

 

 

31. Acredita que orientação vocacional auxiliaria na escolha de sua opção 

  

1 ...... Sim, para dizer qual profissão devo seguir 

2 ...... Sim, para auxiliar a conhecer as profissões e o mercado de trabalho 

3 ...... Sim, para auxiliar a pensar na melhor opção para mim 

4 ...... Sim, para ajudar a me conhecer melhor 

5 ...... Sim, para auxiliar a conviver com a família e a sociedade e assumir o que quero 

6 ...... Não 

 

 

32. Dos itens abaixo, assinale sua preferência 

  

1 ...... Artes plásticas/Artesanato 

2 ...... Cinema/Vídeo 



3 ...... Dança 

4 ...... Música 

5 ...... Teatro 

6 ...... Literatura 

7 ...... Esporte 

8 ...... Outros 

 

 

33. Indique o seu esporte predileto 

  

01 .... Basquete 

02 .... Capoeira 

03 .... Caratê 

04 .... Futebol de campo 

05 .... Futebol de salão 

06 .... Futebol suíço 

07 .... Handebol 

08 .... Judô 

09 .... Natação 

10 .... Pólo aquático 

11 .... Surf 

12 .... Tênis de campo 

13 .... Vela 

14 .... Voleibol 



15 .... Voleibol de areia 

16 .... Remo 

17 .... Xadrez 

18 .... Outros 

19 .... Não tem interesse 

 

 

34. Motivo principal que o levou a optar pelo Vestibular da UFSC 

  

1 ...... É a única no estado que oferece o curso pretendido 

2 ...... É a que oferece o melhor curso pretendido 

3 ...... É a que oferece curso pretendido em horário adequado 

4 ...... O curso pretendido é pouco procurado, o que facilita a classificação 

5 ...... É de fácil acesso (proximidade de casa, prática locomoção, etc.) 

6 ...... Na realidade, gostaria de estudar em outra universidade 

7 ...... Por ser pública e gratuita, satisfazendo as condições sócioeconômicas da Família 

 

 

6.1 As Tags do Arquivo-Questionário. 

 

O arquivo de configuração de um questionário é definido em um documento XML. Ele 

possui um conjunto de tags que definirão todas as propriedades e características desse 

questionário. As tags disponíveis são definidas como segue: 



 

<questionario>: Tag única para cada arquivo XML onde residem todas as informações 

do formulário. O formulário pode ter várias questões e cada questão, várias 

perguntas. 

 

<codQuestionario>: Código único para cada questionário do sistema. 

 

<titulo>: Título dado a cada questionário para sua identificação. 

 

<classePaginacao>: Classe desenvolvida pelo responsável pelo questionário, que 

estende a classe OrganizadorPaginacao do aplicativo e que será a responsável pela 

navegação das questões do questionário. Por exemplo, se em algum questionário 

houver perguntas para o sexo masculino e outras para o sexo feminino, quando o 

questionado responder o sexo masculino, as questões relativas ao sexo feminino 

deverão ser ocultadas. 

 

<classeOrientacao>: Classe desenvolvida pelo responsável pelo questionário, que 

estende a classe OrganizadorOrientacao do aplicativo e que será responsável  por 

processar as respostas do questionado, exibindo para este alguma informação 

relativa às questões. Por exemplo, na aplicação de um questionário sobre a 

quantidade de calorias adquiridas, no final é possível exibir alguma resposta, como 

consumo exagerado, consumo normal, etc. 

 



<classeValidacao>: Classe desenvolvida pelo responsável pelo questionário, que 

estende a classe OrganizadorValidacao do aplicativo, e é responsável por validar 

cada resposta dada pelo questionado, para realizar um controle sobre dados 

obrigatórios, campos para entrada de dados abertos, etc. 

 

<questao>: Tag que delimita o início de uma nova questão no questionário. Essa tag 

corresponde a uma tela com uma ou várias questões para serem respondidas. 

 

<codQuestao>: Código único para cada questão, que identificará junto ao código do 

questionário, ao código da pergunta e ao código do usuário a resposta efetuada pelo 

usuário, armazenada no banco de dados. 

 

<titulo>: Um título relativo à página com as questões. 

 

<tipoAmostragem>: É uma referência a um tipo de amostragem das pergunta na tela de 

questão. Ela apontará para uma JSP configurada pelo usuário e, então, esta JSP terá 

a lógica para montagem da tela. 

 

<comentario>: Algum possível comentário, observação ou instrução para respostas da 

questão. 

 

<imagemTema>: Alguma referência a uma imagem para ser adicionada à tela de 

exibição da questão. 

 



<pergunta>: Uma pergunta a ser realizada para o usuário em uma questão. Uma 

questão pode ter N perguntas. Cada pergunta pode possuir um tipo de entrada de 

dados e alguns outros parâmetros para sua configuração. 

 

<codPergunta>: Um código único para a pergunta dentro da questão, que identificará 

junto ao código do questionário, ao código da questão e ao código do usuário a 

resposta efetuada por este, armazenada no banco de dados. 

 

<titulo>: Um título ou descrição da pergunta efetuada. 

 

<textBox>: Tag que representa uma renderização de um campo com digitação aberta na 

tela da questão, é uma entrada de dados aberta para resposta à pergunta. 

 

<selectBox>: Tag que representa uma renderização de um campo com valores setados 

(com tags <opcao>) e que o usuário só pode responder alguma resposta disponível. 

 

<opcao>: Tag que representa um valor dentro de uma tag <selectBox> ou  

<radioButton>. É uma possível resposta que o usuário poderá selecionar. 

 

<radioButton>: Tag que representa uma renderização de vários campos com valores 

setados (com tags <opcao>) e que o usuário só pode responder alguma resposta 

disponível. 

 

 



 

6.2 O arquivo XML de Configuração do Questionário Sócio-Econômico. 

 

O arquivo XML de configuração do questionário sócio econômico foi dividido em 32 

questões (páginas), onde geralmente uma questão contém apenas uma pergunta, salvo umas 

exceções onde em uma questão são agrupadas duas perguntas. Segue o conteúdo do arquivo 

xml com a configuração do questionário sócio econômico da ufsc: 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

 

<!--  

  Tag única para cada arquivo xml onde residem 

  todas as informações do formulário. O formulário  

     pode ter várias questões, e cada questão, várias 

     perguntas.  

--> 

<questionario> 

 <!-- Código único para cada questionário do sistema --> 

 <codQuestionario>01</codQuestionario> 

 <!-- Título do formulário --> 

 <titulo>Questionário Sócio Econômico</titulo> 

 <classePaginacao>tcc.control.struts.paginacao.SimplePaging</c

lassePaginacao> 



 <classeOrientacao>tcc.control.struts.orientacao.SimpleOrienta

cao</classeOrientacao> 

 <!-- Início da formulação das questões -->  

 <questao> 

  <!-- Código único para cara questão. --> 

  <codQuestao>01</codQuestao> 

  <!-- Título específico da questão --> 

  <titulo>Estado Civíl</titulo> 

  <!-- Tipo Amostragem 4 = Especial tela cadastro --> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta>   

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Informe seu estado civil</titulo> 

   <colunaExcel>Informe seu estado 

civil</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Solteiro"/> 

    <opcao valorMostragem="Casado"/>   

  

    <opcao valorMostragem="Viúvo"/>  

    <opcao valorMostragem="Desquitado"/>  

           

    <opcao valorMostragem="Divorciado"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/>  

   </radioButton>     

  </pergunta>  



 </questao> 

 <questao> 

  <!-- Código único para cara questão. --> 

  <codQuestao>02</codQuestao> 

  <!-- Título específico da questão --> 

  <titulo>Localização</titulo> 

  <!-- Tipo Amostragem 4 = Especial tela cadastro --> 

  <tipoAmostragem>1</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Onde Reside</titulo> 

   <selectBox displayLength="150" obrigatorio="true"> 

    <opcao valorMostragem="Acre"/> 

    <opcao valorMostragem="Alagoas"/> 

    <opcao valorMostragem="Amapá"/> 

    <opcao valorMostragem="Amazonas"/> 

    <opcao valorMostragem="Bahia"/> 

    <opcao valorMostragem="Ceará"/> 

    <opcao valorMostragem="Distrito Federal"/> 

    <opcao valorMostragem="Espírito Santo"/> 

    <opcao valorMostragem="Goiás"/> 

    <opcao valorMostragem="Maranhão"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Minas Gerais"/> 

    <opcao valorMostragem="Pará"/> 



    <opcao valorMostragem="Paraíba"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraná"/> 

    <opcao valorMostragem="Pernambuco"/> 

    <opcao valorMostragem="Piauí"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Norte"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio de Janeiro"/> 

    <opcao valorMostragem="Rondônia"/> 

    <opcao valorMostragem="Roraima"/> 

    <opcao valorMostragem="Santa Catarina"/> 

    <opcao valorMostragem="São Paulo"/> 

    <opcao valorMostragem="Sergipe"/> 

    <opcao valorMostragem="Tocantins"/> 

    <opcao valorMostragem="Outro País"/> 

   </selectBox>    

  </pergunta> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>02</codPergunta> 

   <titulo>Onde concluíu o segundo grau</titulo> 

   <selectBox displayLength="150" obrigatorio="true"> 

    <opcao valorMostragem="Acre"/> 

    <opcao valorMostragem="Alagoas"/> 

    <opcao valorMostragem="Amapá"/> 

    <opcao valorMostragem="Amazonas"/> 

    <opcao valorMostragem="Bahia"/> 

    <opcao valorMostragem="Ceará"/> 



    <opcao valorMostragem="Distrito Federal"/> 

    <opcao valorMostragem="Espírito Santo"/> 

    <opcao valorMostragem="Goiás"/> 

    <opcao valorMostragem="Maranhão"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Minas Gerais"/> 

    <opcao valorMostragem="Pará"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraíba"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraná"/> 

    <opcao valorMostragem="Pernambuco"/> 

    <opcao valorMostragem="Piauí"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Norte"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio de Janeiro"/> 

    <opcao valorMostragem="Rondônia"/> 

    <opcao valorMostragem="Roraima"/> 

    <opcao valorMostragem="Santa Catarina"/> 

    <opcao valorMostragem="São Paulo"/> 

    <opcao valorMostragem="Sergipe"/> 

    <opcao valorMostragem="Tocantins"/> 

    <opcao valorMostragem="Outro País"/>  

   

   </selectBox>    

  </pergunta>   

  <pergunta> 



   <codPergunta>03</codPergunta> 

   <titulo>Onde concluíu o ensino 

fundamental</titulo> 

   <selectBox displayLength="150" obrigatorio="true"> 

    <opcao valorMostragem="Acre"/> 

    <opcao valorMostragem="Alagoas"/> 

    <opcao valorMostragem="Amapá"/> 

    <opcao valorMostragem="Amazonas"/> 

    <opcao valorMostragem="Bahia"/> 

    <opcao valorMostragem="Ceará"/> 

    <opcao valorMostragem="Distrito Federal"/> 

    <opcao valorMostragem="Espírito Santo"/> 

    <opcao valorMostragem="Goiás"/> 

    <opcao valorMostragem="Maranhão"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Minas Gerais"/> 

    <opcao valorMostragem="Pará"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraíba"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraná"/> 

    <opcao valorMostragem="Pernambuco"/> 

    <opcao valorMostragem="Piauí"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Norte"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio de Janeiro"/> 

    <opcao valorMostragem="Rondônia"/> 



    <opcao valorMostragem="Roraima"/> 

    <opcao valorMostragem="Santa Catarina"/> 

    <opcao valorMostragem="São Paulo"/> 

    <opcao valorMostragem="Sergipe"/> 

    <opcao valorMostragem="Tocantins"/> 

    <opcao valorMostragem="Outro País"/>  

   

   </selectBox>    

  </pergunta>   

  <pergunta> 

   <codPergunta>04</codPergunta> 

   <titulo>Onde concluíu ou concluirá o ensino 

médio</titulo> 

   <selectBox displayLength="150" obrigatorio="true"> 

    <opcao valorMostragem="Acre"/> 

    <opcao valorMostragem="Alagoas"/> 

    <opcao valorMostragem="Amapá"/> 

    <opcao valorMostragem="Amazonas"/> 

    <opcao valorMostragem="Bahia"/> 

    <opcao valorMostragem="Ceará"/> 

    <opcao valorMostragem="Distrito Federal"/> 

    <opcao valorMostragem="Espírito Santo"/> 

    <opcao valorMostragem="Goiás"/> 

    <opcao valorMostragem="Maranhão"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso"/> 

    <opcao valorMostragem="Mato Grosso do Sul"/> 



    <opcao valorMostragem="Minas Gerais"/> 

    <opcao valorMostragem="Pará"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraíba"/> 

    <opcao valorMostragem="Paraná"/> 

    <opcao valorMostragem="Pernambuco"/> 

    <opcao valorMostragem="Piauí"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Norte"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio Grande do Sul"/> 

    <opcao valorMostragem="Rio de Janeiro"/> 

    <opcao valorMostragem="Rondônia"/> 

    <opcao valorMostragem="Roraima"/> 

    <opcao valorMostragem="Santa Catarina"/> 

    <opcao valorMostragem="São Paulo"/> 

    <opcao valorMostragem="Sergipe"/> 

    <opcao valorMostragem="Tocantins"/> 

    <opcao valorMostragem="Outro País"/>  

   

   </selectBox>    

  </pergunta>       

 </questao>  

 <questao> 

  <!-- Código único para cara questão. --> 

  <codQuestao>03</codQuestao> 

  <!-- Título específico da questão --> 

  <titulo>Cursou ensino médio</titulo> 

  <!-- Tipo Amostragem 4 = Especial tela cadastro --> 



  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Tipo de Estabelecimento onde você cursou o 

Ensino Fundamental</titulo> 

   <colunaExcel>Estabelecimento cursou ensino 

fundamental</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Todo em Escola 

Pública"/> 

    <opcao valorMostragem="Todo em Escola 

Particular"/> 

    <opcao valorMostragem="Maior parte em Escola 

Pública"/> 

    <opcao valorMostragem="Maior parte em Escola 

Particular"/> 

    <opcao valorMostragem="Escolas 

Comunitárias"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>04</codQuestao> 

  <titulo>Tipo de curso de Ensino Médio que você concluiu 

ou concluirá</titulo> 



  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Tipo de curso de Ensino Médio que você 

concluiu ou concluirá</titulo> 

   <colunaExcel>Tipo de curso de Ensino Médio que 

concluiu ou concluirá</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Regular, sem ênfase em 

qualquer área"/> 

    <opcao valorMostragem="Profissionalizante na 

área agrícola"/> 

    <opcao valorMostragem="Profissionalizante na 

área de comércio ou serviços"/> 

    <opcao valorMostragem="Profissionalizante na 

área de saúde"/> 

    <opcao valorMostragem="Profissionalizante na 

área de magistério"/> 

    <opcao valorMostragem="Profissionalizante na 

área industrial"/> 

    <opcao valorMostragem="Supletivo ou 

Madureza"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  



 <questao> 

  <codQuestao>05</codQuestao> 

  <titulo>Tipo de Estabelecimento onde você cursou o 

Ensino Médio</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Tipo de Estabelecimento onde você cursou o 

Ensino Médio</titulo> 

   <colunaExcel>Tipo de Estabelecimento onde cursou o 

Ensino Médio</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Todo em Escola 

Pública"/> 

    <opcao valorMostragem="Todo em Escola 

Particular"/> 

    <opcao valorMostragem="Maior parte em Escola 

Pública"/> 

    <opcao valorMostragem="Maior parte em Escola 

Particular"/> 

    <opcao valorMostragem="Escolas 

Comunitárias"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  



 <questao> 

  <codQuestao>06</codQuestao> 

  <titulo>Turno em que você cursou o Ensino Médio</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Turno em que você cursou o Ensino 

Médio</titulo> 

   <colunaExcel>Turno em que você cursou o Ensino 

Médio</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Todo diurno"/> 

    <opcao valorMostragem="Todo noturno"/> 

    <opcao valorMostragem="Maior parte no 

diurno"/> 

    <opcao valorMostragem="Maior parte no 

noturno"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>07</codQuestao> 

  <titulo>Marque a principal fonte de informação pela qual 

você tomou conhecimento do Concurso Vestibular da UFSC</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 



   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Marque a principal fonte de informação 

pela qual você tomou conhecimento do Concurso Vestibular da 

UFSC</titulo> 

   <colunaExcel>Marque a principal fonte de 

informação pela qual você tomou conhecimento do Concurso 

Vestibular da UFSC</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Jornal"/> 

    <opcao valorMostragem="Televisão"/> 

    <opcao valorMostragem="Rádio"/> 

    <opcao valorMostragem="Cartaz ou folder"/> 

    <opcao valorMostragem="Colégio em que 

estuda"/> 

    <opcao valorMostragem="Internet"/> 

    <opcao valorMostragem="Parentes, amigos"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>   

 <questao> 

  <codQuestao>08</codQuestao> 

  <titulo>Freqüentou ou freqüenta Curso Pré-

Vestibular</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 



   <titulo>Freqüentou ou freqüenta Curso Pré-

Vestibular</titulo> 

   <colunaExcel>Freqüentou ou freqüenta Curso Pré-

Vestibular</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Não"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, por menos de 1 

semestre"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, por 1 semestre"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, por 1 ano"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, por mais de 1 

ano"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>09</codQuestao> 

  <titulo>Principal motivo que o levou a não cursar Pré- 

Vestibular</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Principal motivo que o levou a não cursar 

Pré- Vestibular</titulo> 

   <colunaExcel>Principal motivo que o levou a não 

cursar Pré- Vestibular</colunaExcel>    



   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="O Colégio prepara para 

o Vestibular"/> 

    <opcao valorMostragem="O Colégio oferece o 

prévestibular ?integrado? ao curso"/> 

    <opcao valorMostragem="Dificuldades 

econômicas"/> 

    <opcao valorMostragem="O horário do pré-

vestibular coincidia com o horário de trabalho"/> 

    <opcao valorMostragem="Julgou que poderia 

estudar sozinho"/> 

    <opcao valorMostragem="Não havia nenhum pré-

vestibular nas proximidades da sua casa"/> 

    <opcao valorMostragem="Não é o seu caso (fez 

pré-vestibular)"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>10</codQuestao> 

  <titulo>Número de vezes que você prestou vestibular para 

a UFSC</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 



   <titulo>Número de vezes que você prestou 

vestibular para a UFSC</titulo> 

   <colunaExcel>Número de vezes que você prestou 

vestibular para a UFSC</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Nenhuma"/> 

    <opcao valorMostragem="Uma"/> 

    <opcao valorMostragem="Duas"/> 

    <opcao valorMostragem="Três"/> 

    <opcao valorMostragem="Quatro ou mais"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>11</codQuestao> 

  <titulo>Principal motivo para escolha de sua 1ª 

opção</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Principal motivo para escolha de sua 1ª 

opção</titulo> 

   <colunaExcel>Principal motivo para escolha de sua 

1ª opção</colunaExcel>    

   <radioButton> 



    <opcao valorMostragem="Menor relação 

candidato/vaga"/> 

    <opcao valorMostragem="Prestígio econômico"/> 

    <opcao valorMostragem="Prestígio social"/> 

    <opcao valorMostragem="Mais adequada às suas 

aptidões"/> 

    <opcao valorMostragem="Influência da família 

e/ou amigos"/> 

    <opcao valorMostragem="Influência de 

professores"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros motivos"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>12</codQuestao> 

  <titulo>Assinale o que você espera obter num curso 

superior</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Assinale o que você espera obter num curso 

superior</titulo> 

   <colunaExcel>Assinale o que você espera obter num 

curso superior</colunaExcel>    

   <radioButton> 



    <opcao valorMostragem="Aumento de 

conhecimento e cultura geral"/> 

    <opcao valorMostragem="Melhoria da situação 

profissional atual"/> 

    <opcao valorMostragem="Formação profissional 

voltada para futuro emprego"/> 

    <opcao valorMostragem="Formação teórica 

voltada para pesquisa"/> 

    <opcao valorMostragem="Outras"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>   

 <questao> 

  <codQuestao>13</codQuestao> 

  <titulo>Conhece as atividades que deverá desenvolver na 

profissão escolhida em 1ª opção</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Conhece as atividades que deverá 

desenvolver na profissão escolhida em 1ª opção</titulo> 

   <colunaExcel>Conhece as atividades que deverá 

desenvolver na profissão escolhida em 1ª opção</colunaExcel> 

   

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Sim"/> 



    <opcao valorMostragem="Não"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>14</codQuestao> 

  <titulo>Incluindo somente os que moram na sua casa, 

inclusive você, assinale o número de pessoas que compõe a sua 

família</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Incluindo somente os que moram na sua 

casa, inclusive você, assinale o número de pessoas que compõe a 

sua família</titulo> 

   <colunaExcel>Incluindo somente os que moram na sua 

casa, inclusive você, assinale o número de pessoas que compõe a 

sua família</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="1 pessoa"/> 

    <opcao valorMostragem="2 pessoas"/> 

    <opcao valorMostragem="3 pessoas"/> 

    <opcao valorMostragem="4 pessoas"/> 

    <opcao valorMostragem="5 pessoas"/> 

    <opcao valorMostragem="acima de 5 pessoas"/> 

   </radioButton>     



  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>15</codQuestao> 

  <titulo>Some todos os salários brutos, sem deduções, das 

pessoas de seu grupo familiar que trabalham, inclusive o seu, 

indicando a renda familiar bruta mensal</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Some todos os salários brutos, sem 

deduções, das pessoas de seu grupo familiar que trabalham, 

inclusive o seu, indicando a renda familiar bruta mensal</titulo> 

   <colunaExcel>Some todos os salários brutos, sem 

deduções, das pessoas de seu grupo familiar que trabalham, 

inclusive o seu, indicando a renda familiar bruta 

mensal</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Até 1 salário 

mínimo"/> 

    <opcao valorMostragem="Acima de 1 até 3 sal. 

mín."/> 

    <opcao valorMostragem="Acima de 3 até 5 sal. 

mín."/> 

    <opcao valorMostragem="Acima de 5 até 7 sal. 

mín."/> 



    <opcao valorMostragem="Acima de 7 até 10 sal. 

mín."/> 

    <opcao valorMostragem="Entre 10 e 20 sal. 

mín."/> 

    <opcao valorMostragem="Entre 20 e 30 sal. 

mín."/> 

    <opcao valorMostragem="Acima de 30 sal. 

mín."/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>16</codQuestao> 

  <titulo>Nível de instrução de seu pai</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Nível de instrução de seu pai</titulo> 

   <colunaExcel>Nível de instrução de seu 

pai</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Não alfabetizado"/> 

    <opcao valorMostragem="Lê e escreve, mas 

nunca esteve na escola"/> 

    <opcao valorMostragem="Fundamental 

incompleto"/> 



    <opcao valorMostragem="Fundamental 

completo"/> 

    <opcao valorMostragem="Médio incompleto"/> 

    <opcao valorMostragem="Médio completo"/> 

    <opcao valorMostragem="Superior incompleto"/> 

    <opcao valorMostragem="Superior completo"/> 

    <opcao valorMostragem="Pós-Graduação"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>17</codQuestao> 

  <titulo>Nível de instrução de sua mãe</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Nível de instrução de sua mãe</titulo> 

   <colunaExcel>Nível de instrução de sua 

mãe</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Não alfabetizado"/> 

    <opcao valorMostragem="Lê e escreve, mas 

nunca esteve na escola"/> 

    <opcao valorMostragem="Fundamental 

incompleto"/> 



    <opcao valorMostragem="Fundamental 

completo"/> 

    <opcao valorMostragem="Médio incompleto"/> 

    <opcao valorMostragem="Médio completo"/> 

    <opcao valorMostragem="Superior incompleto"/> 

    <opcao valorMostragem="Superior completo"/> 

    <opcao valorMostragem="Pós-Graduação"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>     

 <questao> 

  <codQuestao>18</codQuestao> 

  <titulo>Indique o principal responsável pelo sustento da 

sua família</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Indique o principal responsável pelo 

sustento da sua família</titulo> 

   <colunaExcel>Indique o principal responsável pelo 

sustento da sua família</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Pai"/> 

    <opcao valorMostragem="Mãe"/> 

    <opcao valorMostragem="Pai e Mãe"/> 

    <opcao valorMostragem="Você próprio"/> 



    <opcao valorMostragem="Cônjuge"/> 

    <opcao valorMostragem="Parente"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros(s)"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>19</codQuestao> 

  <titulo>Principal ocupação do responsável pelo sustento 

da sua família</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Principal ocupação do responsável pelo 

sustento da sua família</titulo> 

   <colunaExcel>Principal ocupação do responsável 

pelo sustento da sua família</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Profissional 

liberal"/> 

    <opcao valorMostragem="Empresário"/> 

    <opcao valorMostragem="Servidor Público"/> 

    <opcao valorMostragem="Empregado Empresa 

Privada"/> 

    <opcao valorMostragem="Empregado 

Rural/Agricultor"/> 



    <opcao valorMostragem="Proprietário Rural"/> 

    <opcao valorMostragem="Não trabalha"/> 

    <opcao valorMostragem="Desempregado"/> 

    <opcao valorMostragem="Outro"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>20</codQuestao> 

  <titulo>Idade com que começou a exercer atividade 

remunerada</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Idade com que começou a exercer atividade 

remunerada</titulo> 

   <colunaExcel>Idade com que começou a exercer 

atividade remunerada</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Antes de 14 anos"/> 

    <opcao valorMostragem="Entre 14 e 16 anos"/> 

    <opcao valorMostragem="Entre 16 e 18 anos"/> 

    <opcao valorMostragem="Após 18 anos"/> 

    <opcao valorMostragem="Nunca trabalhou"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  



 </questao>   

 <questao> 

  <codQuestao>21</codQuestao> 

  <titulo>Sua ocupação</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Sua ocupação</titulo> 

   <colunaExcel>Sua ocupação</colunaExcel>  

  

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Profissional 

liberal"/> 

    <opcao valorMostragem="Empresário"/> 

    <opcao valorMostragem="Servidor Público"/> 

    <opcao valorMostragem="Empregado Empresa 

Privada"/> 

    <opcao valorMostragem="Empregado 

Rural/Agricultor"/> 

    <opcao valorMostragem="Proprietário Rural"/> 

    <opcao valorMostragem="Não trabalha"/> 

    <opcao valorMostragem="Desempregado"/> 

    <opcao valorMostragem="Outro"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  



 <questao> 

  <codQuestao>22</codQuestao> 

  <titulo>Marque o principal meio de comunicação que você 

utiliza para se manter informado sobre os acontecimentos 

atuais</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Marque o principal meio de comunicação que 

você utiliza para se manter informado sobre os acontecimentos 

atuais</titulo> 

   <colunaExcel>Marque o principal meio de 

comunicação que você utiliza para se manter informado sobre os 

acontecimentos atuais</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Jornal"/> 

    <opcao valorMostragem="Televisão"/> 

    <opcao valorMostragem="Rádio"/> 

    <opcao valorMostragem="Revista"/> 

    <opcao valorMostragem="Internet"/> 

    <opcao valorMostragem="Conversas com outras 

pessoas"/> 

    <opcao valorMostragem="Não tenho me mantido 

informado"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  



 </questao>    

 <questao> 

  <codQuestao>23</codQuestao> 

  <titulo>Possui computador em sua residência</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta>  

 <titulo>Possui computador em sua residência</titulo> 

   <colunaExcel>Possui computador em sua 

residência</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Sim, com acesso à 

Internet"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, sem acesso à 

Internet"/> 

    <opcao valorMostragem="Não"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>   

 <questao> 

  <codQuestao>24</codQuestao> 

  <titulo>Usa computador</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Usa computador</titulo> 



   <colunaExcel>Usa computador</colunaExcel>  

  

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Sim, só para lazer"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, para trabalhos 

escolares e/ou profissionais"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, no trabalho"/> 

    <opcao valorMostragem="Não"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>25</codQuestao> 

  <titulo>Meio de transporte que você mais 

utiliza</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Meio de transporte que você mais 

utiliza</titulo> 

   <colunaExcel>Meio de transporte que você mais 

utiliza</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Bicicleta"/> 

    <opcao valorMostragem="Carro próprio ou da 

família"/> 



    <opcao valorMostragem="Moto"/> 

    <opcao valorMostragem="Ônibus"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>26</codQuestao> 

  <titulo>Iniciou algum curso superior</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Iniciou algum curso superior</titulo> 

   <colunaExcel>Iniciou algum curso 

superior</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Sim, mas abandonei"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, estou cursando"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, mas já concluí"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, já concluí um e 

estou cursando outro"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, já concluí um e 

abandonei outro"/> 

    <opcao valorMostragem="Não"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  



 </questao>    

 <questao> 

  <codQuestao>27</codQuestao> 

  <titulo>Instituição na qual iniciou algum curso 

superior</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Instituição na qual iniciou algum curso 

superior</titulo> 

   <colunaExcel>Instituição na qual iniciou algum 

curso superior</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Não iniciei"/> 

    <opcao valorMostragem="UFSC"/> 

    <opcao valorMostragem="Outra Instituição de 

Santa Catarina"/> 

    <opcao valorMostragem="Outra Instituição fora 

de Santa Catarina"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>28</codQuestao> 

  <titulo>Informe o curso superior já iniciado</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 



  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Informe o curso superior já 

iniciado</titulo> 

   <colunaExcel>Informe o curso superior já 

iniciado</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Não iniciei curso 

superior"/> 

    <opcao valorMostragem="Administração"/> 

    <opcao valorMostragem="Agronomia"/> 

    <opcao valorMostragem="Arquitetura e 

Urbanismo"/> 

    <opcao valorMostragem="Biblioteconomia"/> 

    <opcao valorMostragem="Ciências Biológicas"/> 

    <opcao valorMostragem="Ciências da 

Computação"/> 

    <opcao valorMostragem="Ciências Contábeis"/> 

    <opcao valorMostragem="Ciências Sociais"/> 

    <opcao valorMostragem="Direito"/> 

    <opcao valorMostragem="Ciências Econômicas"/> 

    <opcao valorMostragem="Educação Física"/> 

    <opcao valorMostragem="Enfermagem"/> 

    <opcao valorMostragem="Engenharia"/> 

    <opcao valorMostragem="Farmácia"/> 

    <opcao valorMostragem="Filosofia"/> 



    <opcao valorMostragem="Física"/> 

    <opcao valorMostragem="Geografia"/> 

    <opcao valorMostragem="História"/> 

    <opcao valorMostragem="Jornalismo"/> 

    <opcao valorMostragem="Comunicação e 

Expressão Visual"/> 

    <opcao valorMostragem="Letras"/> 

    <opcao valorMostragem="Matemática"/> 

    <opcao valorMostragem="Medicina"/> 

    <opcao valorMostragem="Nutrição"/> 

    <opcao valorMostragem="Odontologia"/> 

    <opcao valorMostragem="Pedagogia"/> 

    <opcao valorMostragem="Psicologia"/> 

    <opcao valorMostragem="Química"/> 

    <opcao valorMostragem="Serviço Social"/> 

    <opcao valorMostragem="Veterinária"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>    

 <questao> 

  <codQuestao>29</codQuestao> 

  <titulo>Acredita que orientação vocacional auxiliaria na 

escolha de sua opção</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 



   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Acredita que orientação vocacional 

auxiliaria na escolha de sua opção</titulo> 

   <colunaExcel>Acredita que orientação vocacional 

auxiliaria na escolha de sua opção</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Sim, para dizer qual 

profissão devo seguir"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, para auxiliar a 

conhecer as profissões e o mercado de trabalho"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, para auxiliar a 

pensar na melhor opção para mim"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, para ajudar a me 

conhecer melhor"/> 

    <opcao valorMostragem="Sim, para auxiliar a 

conviver com a família e a sociedade e assumir o que quero"/> 

    <opcao valorMostragem="Não"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>  

 <questao> 

  <codQuestao>30</codQuestao> 

  <titulo>Dos itens abaixo, assinale sua 

preferência</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 



   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Dos itens abaixo, assinale sua 

preferência</titulo> 

   <colunaExcel>Dos itens abaixo, assinale sua 

preferência</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Artes 

plásticas/Artesanato"/> 

    <opcao valorMostragem="Cinema/Vídeo"/> 

    <opcao valorMostragem="Dança"/> 

    <opcao valorMostragem="Música"/> 

    <opcao valorMostragem="Teatro"/> 

    <opcao valorMostragem="Literatura"/> 

    <opcao valorMostragem="Esporte"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao> 

 <questao> 

  <codQuestao>31</codQuestao> 

  <titulo>Indique o seu esporte predileto</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Indique o seu esporte predileto</titulo> 



   <colunaExcel>Indique o seu esporte 

predileto</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="Basquete"/> 

    <opcao valorMostragem="Capoeira"/> 

    <opcao valorMostragem="Caratê"/> 

    <opcao valorMostragem="Futebol de campo"/> 

    <opcao valorMostragem="Futebol de salão"/> 

    <opcao valorMostragem="Futebol suíço"/> 

    <opcao valorMostragem="Handebol"/> 

    <opcao valorMostragem="Judô"/> 

    <opcao valorMostragem="Natação"/> 

    <opcao valorMostragem="Pólo aquático"/> 

    <opcao valorMostragem="Surf"/> 

    <opcao valorMostragem="Tênis de campo"/> 

    <opcao valorMostragem="Vela"/> 

    <opcao valorMostragem="Voleibol"/> 

    <opcao valorMostragem="Voleibol de areia"/> 

    <opcao valorMostragem="Remo"/> 

    <opcao valorMostragem="Xadrez"/> 

    <opcao valorMostragem="Outros"/> 

    <opcao valorMostragem="Não tem interesse"/> 

   </radioButton>     

  </pergunta>  

 </questao>    

 <questao> 



  <codQuestao>32</codQuestao> 

  <titulo>Motivo principal que o levou a optar pelo 

Vestibular da UFSC</titulo> 

  <tipoAmostragem>2</tipoAmostragem> 

  <pergunta> 

   <codPergunta>01</codPergunta> 

   <titulo>Motivo principal que o levou a optar pelo 

Vestibular da UFSC</titulo> 

   <colunaExcel>Motivo principal que o levou a optar 

pelo Vestibular da UFSC</colunaExcel>    

   <radioButton> 

    <opcao valorMostragem="É a única no estado 

que oferece o curso pretendido"/> 

    <opcao valorMostragem="É a que oferece o 

melhor curso pretendido"/> 

    <opcao valorMostragem="É a que oferece curso 

pretendido em horário adequado"/> 

    <opcao valorMostragem="O curso pretendido é 

pouco procurado, o que facilita a classificação"/> 

    <opcao valorMostragem="É de fácil acesso 

(proximidade de casa, prática locomoção, etc.)"/> 

    <opcao valorMostragem="Na realidade, gostaria 

de estudar em outra universidade"/> 

    <opcao valorMostragem="Por ser pública e 

gratuita, satisfazendo as condições sócioeconômicas da Família"/> 

   </radioButton>     



  </pergunta>  

 </questao>   

</questionario> 

 

 

6.3 O Questionário Gerado 

 

O arquivo xml do questionário sócio econômico definido a cima, gera no sistema um 

conjunto de 32 telas navegáveis pelo usuário final. Cada tela contém a questão e a(s) 

pergunta(s) definidas no conteúdo de sua tag, assim como cada questionário contém o 

conjunto de questões definidas no seu conteúdo.  

 

Nas próximas figuras, iremos ilustrar algumas telas geradas pelo aplicativo, baseado na 

definição em XML do questionário sócio econômico.  

 

A figura 20 ilustra a tela gerada pela definição em XML da questão 02; ela é uma tag 

questão com quatro tags de perguntas e cada pergunta com um input do tipo select Box com 

as opções dos estados: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figura 20: Tela gerada pela definição em XML da questão 02. 

 

 

 

 

 

 

 



A figura 21 ilustra a tela gerada pela definição em XMLda questão 14, que contém apenas 

uma tag de pergunta com o input de dados do tipo radio button: 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Tela gerada pela definição em XML da questão 14. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A figura 22 ilustra a tela gerada pela definição em xml da questão 29. Esta questão contém 

apenas uma tag de pergunta com o input de dados do tipo radio button: 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tela gerada pela definição em XML da questão 29. 
 

 

 

 

 



 

7 .CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento da ferramenta Questionário-Online envolveu muitas tecnologias, onde 

podemos nos aprofundar e tomar conhecimento de quanto úteis elas foram para a 

finalização do nosso objetivo inicial. 

 

A principal finalidade desta ferramenta que é coletar dados através de um questionário via 

WEB foi realizada; fazendo com que a manipulação desses dados possa ser realizada de 

forma a otimizar o processo de pesquisa e tornando-se uma ferramenta estratégica 

direcionada as necessidades de cada organização. 

 

Essa ferramenta é de grande valia para o mercado atual que cada vez mais migra para 

serviços via WEB, fazendo com que as organizações alcancem sucesso no processo de 

tomada de decisão, pois é através desses dados, que são as informações imprescindíveis à 

sobrevivência das organizações, que se poderá obter o menor risco na hora de lançar um 

produto no mercado.  

  

 

 



 

7.1 Sugestões para Trabalho Futuros 

 

 

Com base nas conclusões da implantação desta ferramenta, recomenda-se que para uma 

contribuição mais significativa, haja um acompanhamento sobre a implantação e uma 

análise final com os resultados obtidos de cada questionário- online e os benefícios 

alcançados ao utilizar esta ferramenta. 

 

O caso de uso proposto (o questionário online sócio-econômico) pode ser aplicado em 

vários tipos de organizações, com o objetivo de aprimorar a área de recursos-humanos. Um 

aplicativo de apoio pode ser desenvolvido como uma ferramenta estatística que de forma 

automática, coleta os dados obtidos através da ferramenta desenvolvida e importa esses 

dados para a manipulação dos mesmos, de maneira a atingir a melhor resposta possível para 

a organização. 

 

Recomenda-se também a criação de um estudo que crie regras para facilitar a definição das 

questões alvos para o questionário como indicadores estatísticos de erro percentual menor 

que 5%, por exemplo, atingindo a menor margem de erro possível. Assim como um estudo 

mais focado no feedback do cliente. 
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Resumo 

 
Este trabalho visa descrever e implementar uma ferramenta que tem por objetivo 

maior fazer a coleta de dados de aplicações Web. Essa ferramenta é fundamentada na 

arquitetura Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), usa os frameworks Struts e 

Hibernate e sua base é a eXtensible Markup Language (XML), onde serão descritas todas as 

propriedades e características deste questionário. A idéia deste trabalho é utilizar a 

Internet, onde os questionários elaborados sejam aplicados e configurados em documentos 

XML específicos, instalados para a aplicação.  

Uma experiência de uso da ferramenta foi a sua utilização para levantar o perfil 

sócio-econômico dos candidatos ao vestibular da UFSC de 2004.  

 

 

 

Palavras-Chave: Questionário On-line, Web, Frameworks, Struts, Hibernate, Java 
Server Pages, Java 2 Enterprise Edition, MySQL



 
Introdução:  

 
Pesquisas de mercado são tão 

importantes quanto a definição da 
matéria-prima, do design, da embalagem, 
dos canais de distribuição e da estratégia 
de comunicação que pretendemos adotar. 
Nada mais apropriado e, por que não 
dizer, justo, do que ouvir a palavra de 
quem é o foco principal desse contexto: o 
consumidor. A pesquisa de mercado é uma 
ferramenta primordial para que qualquer 
empresa consiga acertar no lançamento de 
um produto ou de um serviço.  As 
pesquisas não dizem o que temos que 
fazer, elas apontam o caminho de menor 
risco que devemos seguir para que 
possamos evitar deslizes e fracassos na 
trajetória. 

Analisando certas dificuldades 
financeiras e geográficas, deparou-se com 
a necessidade de ser desenvolvida uma 
ferramenta para facilitar a coleta de 
dados: um questionário on-line que 
objetiva diminuir tais dificuldades. A idéia 
deste trabalho é utilizar a Internet, onde os 
questionários elaborados sejam aplicados 
e configurados em documentos XML 
específicos, instalados para a aplicação. 

 
Objetivos do Trabalho 
 

Este trabalho tem por objetivo 
desenvolver uma ferramenta para criação 
de um questionário on-line, via Internet. A 
coleta de dados será referente a qualquer 
assunto de interesse particular ou coletivo. 
O uso dessa ferramenta facilitará a forma 
de coleta de informação através de seu uso 
simplificado e intuitivo. Uma pesquisa via 
questionário, para se obter o maior 
número de dados precisos, depende não só 
do conhecimento de técnicas adequadas, 
mas também da experiência do 
pesquisador. Contudo, um método de 
elaboração, sem dúvida, é essencial para 
identificar as etapas envolvidas na 
construção de um instrumento eficaz. 

Justificativa 

As empresas têm buscado a 
obtenção de vantagens competitivas, 
baseadas em sua maior capacitação 
tecnológica, agilidade de resposta a 
mudanças no mercado e capacidade de 
atendimento a rigorosas especificações de 
atributos do produto. Além de mais 
dinâmicos, os mercados de produtos de 
maior conteúdo tecnológico permitem 
margens de rentabilidade mais elevadas. 
Em contrapartida, crescem as exigências 
em investimentos associadas às inovações 
tecnológicas. Baseando-se nessa 
realidade, vislumbra-se a necessidade de 
coletar informações como base de dados. 
Essas informações podem ser coletadas de 
várias formas e a que abordaremos é a 
coleta de dados através do questionário 
on-line. A idéia do questionário é baseada 
no ponto da facilidade para criação, 
execução e coleta de dados, não 
necessitando de um sistema específico 
para cada questionário a ser aplicado e, 
sim, a configuração de inúmeros 
questionários através de documentos XML. 

 
TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 

As principais tecnologias 
envolvidas na construção desta ferramenta 
são: J2EE, Struts, Hibernate e a XML.  

A tecnologia baseada em 
componentes revolucionou a forma de 
desenvolver complexos sistemas de 
informação através da combinação e 
extensão de blocos reutilizáveis de 
software. Nessa linha, os Java Beans 
emergiram rapidamente como um 
importante padrão de componentes para 
aplicações clientes, com as vantagens de 
portabilidade e desenvolvimento através 
de ferramentas visuais. 

J2EE é uma plataforma Java para 
desenvolvimento e execução de aplicações 
servidoras e possui capacidade de suporte 
ao desenvolvimento de aplicações 
robustas. Essa plataforma é formada por 
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um conjunto de serviços, interfaces de 
programação de aplicação (APIs) e 
protocolos, baseadas na Web.  

Além disso, a plataforma J2EE 
simplifica o desenvolvimento de 
aplicações, através do conceito de 
componentes redistribuíveis dos níveis das 
aplicações multicamadas. A arquitetura 
J2EE se apresenta em várias camadas, 
sendo que cada camada é composta por 
componentes e serviços que são providos 
por um contêiner. O Struts Framework é 
um projeto open source mantido pela 
Apache Software Foundation, que foi 
desenvolvido com o objetivo de fornecer 
um framework para facilitar o 
desenvolvimento de aplicações para a 
Web. Struts é uma implementação do 
design pattern MVC (Model-View-
Controller) para aplicações Java com a 
Internet. 

Hibernate é uma ferramenta open 
source e pertence à JBoss Inc.� Por se 
tratar de um código aberto e de download 
gratuito, soluções podem ser criadas e 
ajustadas ou adicionadas ao Hibernate, 
tornando esse framework robusto. O 
Hibernate permite trabalhar com 
persistência sobre banco de dados, sem a 
necessidade de ter instruções SQL 
(Structured Query Language) no meio do 
código Java, visto que a maioria dos 
desenvolvedores de sistemas opta por 
utilizar bancos de dados relacionais por 
serem de maior confiabilidade e robustez.  

A XML (eXtensible Markup 
Language, ou Linguagem de Marcação 
Estendida) é uma norma no universo 
editorial da Web. Foi criada em 1996 por 
especialistas do World Wide Web 
Consortium (W3C), órgão de 
regulamentação dos padrões utilizados na 
Internet. Na verdade, XML acrescenta 
semântica aos dados através do uso de 
tags definidas pelo usuário, fazendo com 
que a busca de informações baseada nas 
tags dos documentos possam trazer 
resultados bem mais relevantes para a 
requisição do usuário. 

 

 
Arquitetura do Sistema 
 

A arquitetura do sistema foi 
desenvolvida segundo o modelo Model-
View-Control, co-existindo, ainda, uma 
quarta camada de Persistência. 

 
 

 
 

Na camada Model, conhecida 
também como camada Modelo ou camada 
de Negócios, encontram-se todas as regras 
de negócio e lógicas para a execução da 
aplicação. 

Na camada View, ou camada de 
Visualização, encontram-se todas as 
regras para exibição dos componentes de 
interface com o usuário. 

Na camada Control, ou camada 
de controle, encontra-se a lógica relativa 
ao fluxo da apresentação e navegação do 
usuário no sistema, servindo de camada 
intermediária entre a camada de 
Visualização (View) e a camada de 
negócios (Model). 

Na camada de Persistência, 
encontra-se uma ponte entre a aplicação e 
o sistema de armazenamento de dados. 
Essa camada gera uma independência da 
aplicação do sistema de banco de dados, 
necessitando apenas de uma 
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reconfiguração nessa camada dos 
arquivos de mapeamento. 

 
O APLICATIVO 

QUESTIONÁRIO 
 

O aplicativo questionário se 
resume a um tradutor de arquivos xml com 
a definição das perguntas de um 
questionário que será aplicável aos 
usuários. Para demonstrar mais a fundo a 
ferramenta escolhemos um case que 
servirá de exemplo e demonstração. O 
case escolhido foi o questionário sócio 
econômico, de forma reduzida para 
facilitar o entendimento e desenvolvimento 
do questionário. Junto com a tradução do 
arquivo xml para a montagem dos 
questionários, o aplicativo fornece 
funcionalidades para manipulação dos 
usuários cadastrados e uma área para 
administração do sistema. 

 A aplicação exige sigilo dos 
dados informados pelos seus usuários. 
Devido a este quesito de segurança, o uso 
da aplicação é protegido por login e 
senha, armazenando as respostas do 
usuário diretamente com seu login de 
acesso.  

Com o intuito de criar uma área 
específica do sistema, delegando funções 
especiais de caráter administrativo do 
sistema, foi criado a seção do 
administrador. Esta seção é protegida por 
login e senha, especiais para os 
administradores, sendo este processo de 
login utilizando o JAAS. Para adicionar 
um novo usuário administrador, ou alterar 
a senha de algum usuário existente, basta 
editar o arquivo users.properties e 
roles.properties. 

 
O QUESTIONÁRIO SOCIO-

ECONÔMICO (EXEMPLO DA 

APLICAÇÃO) 

 

A partir do  questionário sócio-
econômico podemos levantar uma série de 
questões e cruzar os dados informados a 
fim de traçar de forma mais clara e 
objetiva o perfil do candidato 
possibilitando agir e tomar decisões em 
uma série de áreas que englobam a 
universidade como um todo, desde a 
existência de um apoio maior ao candidato 
na hora de seu ingresso à universidade,  
até a mudança de políticas exercidas num 
determinado curso. A detecção do perfil do 
candidato propicia e solidifica uma base 
para a melhoria da Universidade. 

Visando apoiar possíveis 
melhorias na forma de avaliação do 
candidato; na forma de divulgação do 
vestibular entre outras questões que podem 
vir a serem tratadas. 

As justificativas para o uso desta 
ferramenta são centralizar a informação; 
reconhecer o perfil do candidato inscrito 
no vestibular; criar um ambiente favorável 
para as tomadas de decisões; 
proporcionando para a UFSC e a 
COPERVE, maior controle e 
gerenciamento de seus custos e receitas 
possibilitando o desenvolvimento e 
melhoramento do vestibular como um 
todo. 

Conclusão 
A principal finalidade desta 

ferramenta que é coletar dados através de 
um questionário via WEB foi realizada; 
fazendo com que a manipulação desses 
dados possa ser realizada de forma a 
otimizar o processo de pesquisa e 
tornando-se uma ferramenta estratégica 
direcionada as necessidades de cada 
organização 

Essa ferramenta é de grande valia 
para o mercado atual que cada vez mais 
migra para serviços via WEB, fazendo com 
que as organizações alcancem sucesso no 
processo de tomada de decisão, pois é 
através desses dados, que são as 
informações imprescindíveis à 
sobrevivência das organizações, que se 
poderá obter o menor risco na hora de 
lançar um produto no mercado.  
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CÓDIGOS-FONTE UTILIZADOS NESTE TRABALHO 

 
 
O arquivo EsqueceuSenhaAction.java: 
 
package tcc.control.esqueceusenha; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
 
import tcc.model.esqueceusenha.EsqueceuSenhaBussinessRules; 
import tcc.model.util.HibernateUtil; 
import tcc.util.ValueObject; 
import tcc.util.ValueObjectHelper; 
 
 
/** 
 *  
 *  
 *   
 */ 
public class EsqueceuSenhaAction extends Action { 
 
    public static final String ACTION_ESQUECEU_SENHA = 
"ACTION_ESQUECEU_SENHA"; 
 
    public static final String ACTION_ENVIAR_EMAIL = 
"ACTION_ENVIAR_EMAIL"; 
 
    public ActionForward execute(ActionMapping am, ActionForm af, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws 
Exception { 
 
        DynaActionForm da = (DynaActionForm) af; 
        String path = doTask(am, da, req, res); 
        return am.findForward(path); 
    } 
 
    public String doTask(ActionMapping am, DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws 
Exception { 
 
        String action = req.getParameter("action"); 
        String retorno = null; 
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        if (action == null) { 
            return "SUCESSO_" + ACTION_ESQUECEU_SENHA; 
        } 
 
        if (action.equals(ACTION_ENVIAR_EMAIL)) { 
            return doEnviarEmail(am, da, req, res); 
        } 
        super.saveToken(req); 
        return retorno; 
    } 
 
    private String doEnviarEmail(ActionMapping am, DynaActionForm 
da, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws 
Exception { 
 
        EsqueceuSenhaBussinessRules esqueceu = new 
EsqueceuSenhaBussinessRules( 
                HibernateUtil.currentSession()); 
 
        String adminMail = req.getSession().getServletContext() 
                .getInitParameter( 
                        
EsqueceuSenhaBussinessRules.ATT_CONTEXT_ADMIN_MAIL); 
 
        ValueObject vo = ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
        vo.put(EsqueceuSenhaBussinessRules.ATT_CONTEXT_ADMIN_MAIL, 
adminMail); 
 
        esqueceu.enviarEmailUsuario(vo); 
 
        ActionMessages errors = esqueceu.getErrors(); 
        if (errors.isEmpty()) { 
            req.setAttribute("sucesso", "true"); 
            return "SUCESSO_" + ACTION_ENVIAR_EMAIL; 
        } else { 
            saveErrors(req, errors); 
            return "ERRO_" + ACTION_ENVIAR_EMAIL; 
        } 
    } 
 
} 
 
O arquivo ExportaExcelAction.java: 
 
package tcc.control.exportaexcel; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.InputStream; 
import java.util.Date; 
 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
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import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.model.exportaexcel.ExportaExcelBussinessRules; 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.model.util.HibernateUtil; 
import tcc.model.xml.reader.XmlReader; 
import tcc.util.ValueObject; 
import tcc.util.ValueObjectHelper; 
 
/** 
 *  
 * @author Daniel Costa Smolenaars 
 *  
 */ 
public class ExportaExcelAction extends Action { 
 
 // Prepara as propriedades dos filtros. 
 public static final String ACTION_PREPARAR_FILTRO = 
"ACTION_PREPARAR_FILTRO"; 
 
 // Método chamado quando a filtragem é realmente executada. 
 public static final String ACTION_FILTRAR = "ACTION_FILTRAR"; 
 
 public ActionForward execute(ActionMapping am, ActionForm af, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
throws Exception { 
 
  DynaActionForm da = (DynaActionForm) af; 
  String path = doTask(am, da, req, res); 
  return am.findForward(path); 
 } 
 
 public String doTask(ActionMapping am, DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
throws Exception { 
 
  String action = req.getParameter("action"); 
  String retorno = null; 
 
  if (action == null) { 
   action = ACTION_PREPARAR_FILTRO; 
  } 
 
  if (!checkLogIn(action, req)) { 
   return "ERRO_LOGIN"; 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_PREPARAR_FILTRO)) { 
   retorno = this.doPrepararFiltro(am, da, req, res); 
  } 
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  if (action.equals(ACTION_FILTRAR)) { 
   retorno = this.doFiltrar(am, da, req, res); 
  } 
 
  super.saveToken(req); 
  return retorno; 
 } 
 
 private boolean checkLogIn(String action, HttpServletRequest 
req) { 
 
  return true; 
 } 
 
 /** 
  * Método chamado para prepara os campos de filtro para 
executar a 
  * exportação. 
  */ 
 private String doPrepararFiltro(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
throws Exception { 
 
  Questionario q = new Questionario(); 
  // Método carrega os questionários no combo. 
  ActionMessages errors = q.prepararLogin(da, req); 
 
  if 
(da.get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_IS_EXPORT_ALL) 
    .equals("N")) { 
   Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
   ExportaExcelBussinessRules exporta = new 
ExportaExcelBussinessRules( 
     HibernateUtil.currentSession()); 
   ValueObject filtro = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
   exporta.getPerguntasParaSelecionar(questionario, 
filtro); 
   ValueObjectHelper.voToDynaActionForm(filtro, da); 
  } 
 
  if (errors.isEmpty()) { 
   return "SUCESSO_" + ACTION_PREPARAR_FILTRO; 
  } else { 
   saveErrors(req, errors); 
   return "ERRO_" + ACTION_PREPARAR_FILTRO; 
  } 
 } 
 
 private String doFiltrar(ActionMapping am, DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
throws Exception { 
 
  Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
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  ExportaExcelBussinessRules exporta = new 
ExportaExcelBussinessRules( 
    HibernateUtil.currentSession()); 
  ValueObject filtro = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
 
  String barra = System.getProperty("file.separator"); 
  String path = 
req.getSession().getServletContext().getRealPath( 
    "exportacoes" + barra + "excel" + barra + new 
Date() + barra); 
 
  String fileName = "exportacao-" + new Date() + ".xls"; 
 
  exporta.getExportedExcelFile(questionario, filtro, path); 
 
  ActionMessages errors = exporta.getErrors(); 
  if (!errors.isEmpty()) { 
   Questionario q = new Questionario(); 
   q.prepararLogin(da, req); 
   saveErrors(req, errors); 
   return "ERRO_" + ACTION_PREPARAR_FILTRO; 
  } 
 
  res.setHeader("Content-Type", "application/excel; 
name=\"" + fileName 
    + "\""); 
  res.setHeader("Content-Disposition", "attachment; 
filename=\"" 
    + fileName + "\""); 
 
  ServletOutputStream sos = res.getOutputStream(); 
  InputStream is = new FileInputStream(new File(path + 
barra + fileName)); 
  int c = 0; 
  while ((c = is.read()) != -1) { 
   sos.write(c); 
  } 
  is.close(); 
 
  return null; 
 } 
} 
 
 
package tcc.control.index; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
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/** 
 *  
 *  
 *   
 */ 
public class IndexAction extends Action { 
 
    //Indica para carregar a próxima questão. 
    public static final String ACTION_PAGINA_ENTRADA = 
"ACTION_PAGINA_ENTRADA"; 
 
    public static final String ACTION_ESCOLHER_USUARIO = 
"ACTION_ESCOLHER_USUARIO"; 
 
    //Atributos 
    public static final String ATT_REQ_TIPO_USUARIO = "tipoUsuario"; 
 
    public ActionForward execute(ActionMapping am, ActionForm af, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws 
Exception { 
 
        DynaActionForm da = (DynaActionForm) af; 
        String path = doTask(am, da, req, res); 
        return am.findForward(path); 
    } 
 
    public String doTask(ActionMapping am, DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
        String action = req.getParameter("action"); 
        String retorno = null; 
 
        if (action == null) { 
            action = ACTION_PAGINA_ENTRADA; 
        } 
 
        if (action.equals(ACTION_ESCOLHER_USUARIO)) { 
            return doEscolherUsuario(am, da, req, res); 
        } 
 
        if (action.equals(ACTION_PAGINA_ENTRADA)) { 
            return doPaginaEntrada(am, da, req, res); 
        } 
 
        super.saveToken(req); 
        return retorno; 
    } 
 
    private String doEscolherUsuario(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
        String tipoUsuario = (String) da.get(ATT_REQ_TIPO_USUARIO); 
        if (tipoUsuario.equals("1")) { 
            return "TELA_EXPLICACAO"; 
        } else { 
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            return "LOG_IN"; 
        } 
 
    } 
 
    private String doPaginaEntrada(ActionMapping am, DynaActionForm 
da, 
            HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
        da.set(ATT_REQ_TIPO_USUARIO, "1"); 
        return "SUCESSO_" + ACTION_PAGINA_ENTRADA; 
    } 
 
} 
 
O arquivo QuestionarioAction.java: 
 
/* 
 * @(#)QuestionarioAction.java        1.0 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2003 SoftCo Consultoria e Software, Inc. 
 * Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information").  You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered 
into 
 * with Sun. 
 */ 
 
package tcc.control.struts; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
 
import tcc.control.struts.constants.StrutsContants; 
import tcc.control.struts.orientacao.Orientacao; 
import tcc.model.barraprogresso.OrganizaBarra; 
import tcc.model.questao.Questao; 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.model.resposta.Resposta; 
import tcc.model.usuario.Usuario; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
import tcc.persistence.usuario.UsuarioPersistence; 
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/** 
 *  
 *  
 *  
 */ 
public class QuestionarioAction extends Action { 
 
 // Indica para carregar a próxima questão. 
 public static final String ACTION_PROXIMA_QUESTAO = 
"ACTION_PROXIMA_QUESTAO"; 
 
 // Caso haja erro de validação e voltar para a mesma questão 
 public static final String ACTION_MESMA_QUESTAO = 
"ACTION_MESMA_QUESTAO"; 
 
 // Caso deseje voltar na questão. 
 public static final String ACTION_VOLTAR_QUESTAO = 
"ACTION_VOLTAR_QUESTAO"; 
 
 // Respodendo questão ao apertar bt Continuar 
 public static final String ACTION_RESPONDER_QUESTAO = 
"ACTION_RESPONDER_QUESTAO"; 
 
 public static final String ACTION_PREPARAR_QUESTAO = 
"ACTION_PREPARAR_QUESTAO"; 
 
 public static final String ACTION_INICIAR_QUESTIONARIO = 
"ACTION_INICIAR_QUESTIONARIO"; 
 
 public static final String ACTION_REPORT = "ACTION_REPORT"; 
 
 public static final String ACTION_PREPARA_LOGIN = 
"ACTION_PREPARA_LOGIN"; 
 
 public static final String ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO = 
"ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO"; 
 
 public static final String ACTION_EXECUTA_LOGIN = 
"ACTION_EXECUTA_LOGIN"; 
 
 public static final String ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO = 
"ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO"; 
 
 public static final String ACTION_LOG_OUT = "ACTION_LOG_OUT"; 
 
 public static final String ATT_COOKIE_IS_CADASTRADO = 
"isCadastrado"; 
 
 public ActionForward execute(ActionMapping am, ActionForm af, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
throws Exception { 
 
  DynaActionForm da = (DynaActionForm) af; 
  String path = doTask(am, da, req, res); 
  return am.findForward(path); 
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 } 
 
 public String doTask(ActionMapping am, DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  String action = req.getParameter("action"); 
  String retorno = null; 
 
  if (action == null) { 
   action = ACTION_PREPARA_LOGIN; 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_LOG_OUT)) { 
   return this.doPrepararLogin(am, da, req, res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_PREPARA_LOGIN)) { 
   return this.doPrepararLogin(am, da, req, res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO)) { 
   super.saveToken(req); 
   return this.doPrepararLoginNovo(am, da, req, res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO)) { 
   super.saveToken(req); 
   return this.doExecutaLoginInserindo(am, da, req, 
res); 
  } 
 
  if (!checkLogIn(action, req)) { 
   super.saveToken(req); 
   return this.doPrepararLogin(am, da, req, res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_REPORT)) { 
   retorno = this.doReport(am, da, req, res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_EXECUTA_LOGIN)) { 
   retorno = this.doExecutaLogin(am, da, req, res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_INICIAR_QUESTIONARIO)) { 
   retorno = this.doIniciarQuestionario(am, da, req, 
res); 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_RESPONDER_QUESTAO)) { 
   if (!isTokenValid(req)) { 
    da.set("action", ACTION_MESMA_QUESTAO); 
    retorno = doPrepararQuestao(am, da, req, res); 
   } else { 
    retorno = this.doResponderQuestao(am, da, req, 
res); 
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   } 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_VOLTAR_QUESTAO)) { 
   if (!isTokenValid(req)) { 
    da.set("action", ACTION_MESMA_QUESTAO); 
    retorno = doPrepararQuestao(am, da, req, res); 
   } else { 
    retorno = this.doPrepararQuestao(am, da, req, 
res); 
   } 
  } 
 
  if (action.equals(ACTION_MESMA_QUESTAO)) { 
   retorno = this.doPrepararQuestao(am, da, req, res); 
  } 
  super.saveToken(req); 
  return retorno; 
 } 
 
 private boolean checkLogIn(String action, HttpServletRequest 
req) { 
  if (!(action.equals(ACTION_PREPARA_LOGIN) 
    || action.equals(ACTION_EXECUTA_LOGIN) || 
action 
    .equals(ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO))) { 
   if (req.getSession().getAttribute( 
     RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO) == 
null 
     || req.getSession().getAttribute( 
      
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES) == null 
     || req.getSession().getAttribute( 
      
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_RESPOSTAS_QUESTOES) == null) { 
    ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     
 "questionario.error.sessaoexpirada")); 
    saveErrors(req, errors); 
    return false; 
   } 
  } 
  return true; 
 } 
 
 private String doPrepararLoginNovo(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
  Questionario q = new Questionario(); 
  req.getSession() 
   
 .setAttribute(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO, null); 
  req.getSession().setAttribute( 
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 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES, null); 
  req.getSession().setAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_RESPOSTAS_QUESTOES, null); 
  ActionMessages errors = q.prepararLogin(da, req); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   return "SUCESSO_" + ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO; 
  } else { 
   saveErrors(req, errors); 
   return "ERRO_" + ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Método utilizado para escolha do questionário e login. 
  */ 
 private String doPrepararLogin(ActionMapping am, DynaActionForm 
da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  Questionario q = new Questionario(); 
  req.getSession() 
   
 .setAttribute(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO, null); 
  req.getSession().setAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES, null); 
  req.getSession().setAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_RESPOSTAS_QUESTOES, null); 
  ActionMessages errors = q.prepararLogin(da, req); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   return "SUCESSO_" + ACTION_PREPARA_LOGIN; 
  } else { 
   saveErrors(req, errors); 
   return "ERRO_" + ACTION_PREPARA_LOGIN; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Método utilizado para escolha do questionário e login. 
  */ 
 private String doExecutaLogin(ActionMapping am, DynaActionForm 
da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  Usuario u = new Usuario(); 
 
  ActionMessages errors = u.getErrors(); 
 
  if (errors.isEmpty()) { 
   // Login normal 
  
 req.getSession().setAttribute(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUAR
IO, 
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 da.get(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO)); 
   return doIniciarQuestionario(am, da, req, res); 
  } else { 
   saveErrors(req, errors); 
   return doPrepararLogin(am, da, req, res); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Método chamado quando for para executar login e também 
inserir o usuário. 
  */ 
 private String doExecutaLoginInserindo(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  Usuario u = new Usuario(); 
 
  ActionMessages errors = u.insert(da, am, req); 
 
  if (errors.isEmpty()) { 
  
 req.getSession().setAttribute(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUAR
IO, 
    
 da.get(UsuarioPersistence.FIELD_ID_USUARIO)); 
   return doIniciarQuestionario(am, da, req, res); 
  } else { 
   saveErrors(req, errors); 
   doPrepararLogin(am, da, req, res); 
   return "ERRO_" + ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Método utilizado para iniciar o questionário. 
  */ 
 private String doResponderQuestao(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  Resposta r = new Resposta(); 
  ActionMessages errors = r.responderQuestao(da, req); 
  String isLast = (String) 
da.get(Questao.ATTRIBUTE_REQUEST_IS_LAST); 
  if (isLast.equals("true")) { 
   r.zerarQuestoesNaoRespondidas(da, req); 
   ActionMessages errors2 = 
Orientacao.processarOrientacoes(da, req); 
   if (errors2.isEmpty()) { 
    return "FINAL"; 
   } 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
   da.set("action", ACTION_PROXIMA_QUESTAO); 
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   return doPrepararQuestao(am, da, req, res); 
  } else { 
   da.set("action", ACTION_MESMA_QUESTAO); 
   saveErrors(req, errors); 
   return doPrepararQuestao(am, da, req, res); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Versão para Impressão do resultado do questionário. 
  */ 
 private String doReport(ActionMapping am, DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  ActionMessages errors2 = 
Orientacao.processarOrientacoes(da, req); 
  if (!errors2.isEmpty()) { 
   saveErrors(req, errors2); 
  } 
  return "FINAL_REPORT"; 
 } 
 
 /** 
  * Método utilizado para iniciar o questionário. 
  */ 
 private String doIniciarQuestionario(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  Questionario questionario = new Questionario(); 
  ActionMessages errors = 
questionario.iniciarQuestionario(da, req); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   da.set("action", ACTION_PROXIMA_QUESTAO); 
   return doPrepararQuestao(am, da, req, res); 
  } else { 
   da.set("action", ACTION_INICIAR_QUESTIONARIO); 
   saveErrors(req, errors); 
   return "ERRO_" + ACTION_INICIAR_QUESTIONARIO; 
  } 
 } 
 
 private String doPrepararQuestao(ActionMapping am, 
DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { 
 
  Questao questao = new Questao(); 
  ActionMessages errors; 
  // Se está indo ou voltando 
  if 
(da.get(StrutsContants.action).equals(ACTION_PROXIMA_QUESTAO)) { 
   errors = questao.prepararProximaQuestao(da, req); 
   OrganizaBarra.progressoQuestao(da, req); 
   // Atualiza a barra de progresso apenas se o usuario 
clicou em 
   // proxima questa, e se não houver erros. 
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  } else if 
(da.get(StrutsContants.action).equals(ACTION_MESMA_QUESTAO)) { 
   errors = questao.prepararMesmaQuestao(da, req); 
   OrganizaBarra.progressoQuestao(da, req); 
 
  } else { 
 
   errors = questao.prepararQuestaoAnterior(da, req); 
   OrganizaBarra.progressoQuestao(da, req); 
 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
   da.set("action", ACTION_RESPONDER_QUESTAO); 
  } 
  return getForward(da); 
 } 
 
 private String getForward(DynaActionForm da) { 
  String tipoAmostragem = (String) da 
   
 .get(Questao.ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM); 
  if (tipoAmostragem != null) { 
   if (tipoAmostragem.equals("1")) { 
    return "QUESTAO_AMOSTRAGEM_1"; 
   } 
   if (tipoAmostragem.equals("2")) { 
    return "QUESTAO_AMOSTRAGEM_2"; 
   } 
   if (tipoAmostragem.equals("3")) { 
    return "QUESTAO_AMOSTRAGEM_3"; 
   } 
   if (tipoAmostragem.equals("4")) { 
    return "QUESTAO_AMOSTRAGEM_4"; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
} 
 
O arquivo HtmlBuilder.java: 
 
package tcc.control.struts.htmlbuilder; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.Iterator; 
 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.model.questionario.exceptions.XmlObjectTreeNotFound; 
import tcc.model.xml.parser.TagPerguntaParser; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.model.xml.parser.constants.XmlConstants; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
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/** 
 * Classe responsável pela montagem dos códigos html dinâmicos para 
os 
 * questionários. 
 *  
 *  
 */ 
public class HtmlBuilder { 
 
    private HtmlBuilder() { 
    } 
 
    /** 
     * Método verifica qual tipo de input passado e então monta e 
retorna o html 
     * de acordo com o element passado. 
     */ 
    public static String buildInputType(Element pergunta, String 
valorResposta) 
            throws XmlObjectTreeNotFound { 
 
        String retorno = null; 
        Element input = XmlParser.getInputTypePergunta(pergunta); 
        String inputTypeName = input.getName(); 
        String codPergunta = XmlParser.getCodPergunta(pergunta); 
        if 
(inputTypeName.equals(XmlConstants.ELEMENT_NAME_TEXT_BOX)) { 
            retorno = HtmlBuilder.buildInputText(input, codPergunta, 
                    valorResposta); 
        } else if 
(inputTypeName.equals(XmlConstants.ELEMENT_NAME_SELECT_BOX)) { 
            //return HtmlBuilder.buildSelectBox(input, 
valorResposta); 
            retorno = buildSelectBox(input, codPergunta, 
valorResposta); 
        } else if 
(inputTypeName.equals(XmlConstants.ELEMENT_NAME_RADIO_BUTTON)) { 
            //return HtmlBuilder.buildSelectBox(input, 
valorResposta); 
            retorno = buildRadioButton(input, codPergunta, 
valorResposta); 
        } 
        //Concatena um hidden para ao receber o array saber de qual 
        //pergunta a resposta se refere. 
        retorno += "<input type=\"hidden\" name=\"" 
                + RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA + "\" 
value=\"" 
                + codPergunta + "\">"; 
        return retorno; 
    } 
 
    public static String buildSelectBox(Element input, String 
codPergunta, 
            String valorResposta) { 
        String name = RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA; 
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        Collection c = TagPerguntaParser.getOptions(input); 
        String displayLength = 
TagPerguntaParser.getDisplayLength(input); 
        String tagInput = TagPerguntaParser.getTagInput(input); 
        boolean isRequired = TagPerguntaParser.isObrigatorio(input); 
        return buildSelectBox(codPergunta, name, isRequired, c, 
displayLength, 
                tagInput, valorResposta); 
    } 
 
    /** 
     * Método monta um código hmtl para um selectbox dinâmico. 
     *  
     * @param name 
     *            Nome do select box. 
     * @param options 
     *            A Collection com as opções do selectbox. 
     * @param length 
     *            O tamanho do selectbox. 
     * @param selectedValue 
     *            O valor da opção escolhida. 
     * @return Código html montado referente ao selectbox. 
     */ 
    public static String buildSelectBox(String codPergunta, String 
name, 
            boolean isRequired, Collection options, String length, 
            String tagInput, String selectedValue) { 
 
        StringBuffer selectBox = new StringBuffer(); 
 
        selectBox.append("<select name=\""); 
        selectBox.append(name); 
        selectBox.append("\" style=\"width:"); 
        selectBox.append(length); 
        selectBox.append("px\" "); 
        selectBox.append(tagInput); 
        selectBox.append(">"); 
 
        Iterator it = options.iterator(); 
        String option; 
        String selected; 
        while (it.hasNext()) { 
            option = (String) it.next(); 
            if (option != null && option.equals(selectedValue)) { 
                selected = " selected "; 
            } else { 
                selected = " "; 
            } 
            selectBox.append("<option value=\""); 
            selectBox.append(option); 
            selectBox.append("\" "); 
            selectBox.append(selected); 
            selectBox.append(">"); 
            selectBox.append(option); 
            selectBox.append("</option>"); 
        } 
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        selectBox.append("</select>"); 
        return selectBox.toString(); 
    } 
 
    public static String buildInputText(Element input, String 
codPergunta, 
            String valorReposta) { 
        String name = RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA; 
        String size = TagPerguntaParser.getSize(input); 
        String maxLength = TagPerguntaParser.getMaxLength(input); 
        boolean isRequired = TagPerguntaParser.isObrigatorio(input); 
        boolean hasRange = TagPerguntaParser.hasRange(input); 
        double minValue = 0; 
        double maxValue = 0; 
        String tagInput = TagPerguntaParser.getTagInput(input); 
        if (hasRange) { 
            minValue = TagPerguntaParser.getMinValue(input); 
            maxValue = TagPerguntaParser.getMaxValue(input); 
        } 
        return buildInputText(codPergunta, name, size, maxLength, 
valorReposta, 
                tagInput, isRequired, hasRange, minValue, maxValue); 
 
    } 
 
    /** 
     * Método monta o código de um input text, já fazendo incluindo 
ou não as 
     * validações de range e required. 
     *  
     * @param name 
     *            Nome do campo input text. 
     * @param size 
     *            Tamanho do campo na tela. 
     * @param maxLength 
     *            Tamanho máximo do conteúdo do campo. 
     * @param value 
     *            O valor do campo caso seja uma atualização. 
     * @param isRequired 
     *            Se o campo é obrigatório. 
     * @param hasRange 
     *            Se o campo tem um limite estabelecido. 
     * @param minValue 
     *            O tamanho mínimo do limite caso exista. 
     * @param maxValue 
     *            O tamanho máximo do limite caso exista. 
     * @return O código html referente ao input text, o os códigos 
java script 
     *         das validações referentes ao campo. 
     */ 
    public static String buildInputText(String codPergunta, String 
name, 
            String size, String maxLength, String value, String 
tagInput, 
            boolean isRequired, boolean hasRange, double minValue, 
            double maxValue) { 
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        if (value == null) { 
            value = ""; 
        } 
 
        StringBuffer text = new StringBuffer(); 
        text.append("<input type=\"text\" name=\""); 
        text.append(name); 
        text.append("\" size=\""); 
        text.append(size); 
        text.append("\" maxlength=\""); 
        text.append(maxLength); 
        text.append("\" value=\""); 
        text.append(value); 
        text.append("\"  "); 
        text.append(tagInput); 
        text.append(" />"); 
        return text.toString(); 
    } 
 
    public static String buildRadioButton(Element input, String 
codPergunta, 
            String valorResposta) { 
        String name = RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA; 
        Collection c = TagPerguntaParser.getOptions(input); 
        return buildRadioButton(codPergunta, name, valorResposta, 
c); 
    } 
 
    public static String buildRadioButton(String codPergunta, String 
name, 
            String selectedValue, Collection options) { 
 
        StringBuffer radios = new StringBuffer(); 
        Iterator it = options.iterator(); 
        String valorAmostragem; 
        String checked = ""; 
 
        radios.append("<DIV STYLE=\"display: none\">" 
                + "<input name=\"resposta\"" + " type=\"radio\" 
value=\"\" " 
                + "checked=\"checked\">" + "</div>"); 
 
        while (it.hasNext()) { 
            valorAmostragem = (String) it.next(); 
            if (selectedValue.equals(valorAmostragem)) { 
                checked = "checked=\"checked\""; 
            } else { 
                checked = ""; 
            } 
            radios.append("<input name=\""); 
            radios.append(name); 
            radios.append("\" type=\"radio\" value=\""); 
            radios.append(valorAmostragem); 
            radios.append("\" "); 
            radios.append(checked); 
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            radios.append(">"); 
            radios.append(valorAmostragem); 
            radios.append("<br>"); 
 
        } 
 
        return radios.toString(); 
    } 
 
} 
 
O arquivo AbstractOrganizadorpaginacao.java: 
 
package tcc.control.struts.orientacao; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
 
import tcc.persistence.resposta.RespostaFacade; 
 
 
/** 
 *  
 *  
 *   
 */ 
public abstract class AbstractOrganizadorOrientacao { 
 
    protected RespostaFacade respostaFacade = new RespostaFacade(); 
 
    public static final String ATTRIBUTE_ORIENTACAO_TITULO = 
"tituloOrientacao"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_ORIENTACAO = "orientacao"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_MENSAGENS_COL = 
"mensagensCol"; 
 
    public abstract ActionMessages 
processarOrientacoes(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req); 
 
} 
 
O arquivo Orientacao.java: 
 
package tcc.control.struts.orientacao; 
 
import java.lang.reflect.Constructor; 
import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
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import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.control.struts.ActionMessagesHelper; 
import tcc.model.questao.Questao; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.model.xml.reader.XmlReader; 
 
 
/** 
 *  
 *  
 *   
 */ 
public class Orientacao { 
 
    private Orientacao() { 
    } 
 
    public static ActionMessages processarOrientacoes(DynaActionForm 
da, 
            HttpServletRequest req) { 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
        try { 
            AbstractOrganizadorOrientacao organizador = 
getOrganizadorOrientacao( 
                    questionario, req); 
            
ActionMessagesHelper.addAll(organizador.processarOrientacoes(da, 
                    req), errors); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    
Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
        } 
        return errors; 
    } 
 
    private static AbstractOrganizadorOrientacao 
getOrganizadorOrientacao( 
            Element questionario, HttpServletRequest req) 
            throws SecurityException, IllegalArgumentException, 
            ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, 
            InstantiationException, IllegalAccessException, 
            InvocationTargetException { 
 
        //Busca o nome da classe no xml do questionario 
        String nomeClasse = XmlParser 
                .getQuestionarioOrientacaoClassName(questionario); 
 
        //Inicia a Class com o nome da classe do xml. 
        Class cls = Class.forName(nomeClasse); 
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        //Indica q o contrutor é sem parâmetros. 
        Class partypes[] = new Class[0]; 
        //Busca o construtor da classe. 
        Constructor ct = cls.getConstructor(partypes); 
        Object arglist[] = new Object[0]; 
        //Instancia o objeto e retorna. 
        return (AbstractOrganizadorOrientacao) 
ct.newInstance(arglist); 
    } 
 
} 
 
O arquivo SimpleOrientacao.java: 
 
package tcc.control.struts.orientacao; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
 
public class SimpleOrientacao extends AbstractOrganizadorOrientacao 
{ 
 
 public ActionMessages processarOrientacoes(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) { 
  return null; 
 } 
 
} 
 
O arquivo AbstractOrganizadorPaginacao.java: 
 
package tcc.control.struts.paginacao; 
 
import java.util.Map; 
 
import tcc.util.ValueObject; 
 
/** 
 *  
 *  
 *   
 */ 
public abstract class AbstractOrganizadorPaginacao { 
 
    /** 
     * Método responsável pela programação da navegação entre as 
páginas. O 
     * TreeMap passado utiliza como chave o código da pergunta que é 
unico no 
     * sistema, e guarda na chave um outro vo com os dados e a 
resposta desta 
     * pergunta. 
     */ 
    public String getProximaPagina(Map navegacaoQuestoes, 
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            String codQuestaoAtual) { 
 
        String[] questoes = (String[]) 
navegacaoQuestoes.keySet().toArray( 
                new String[0]); 
        //Caso seja a primeira pergunta 
        if (codQuestaoAtual == null || codQuestaoAtual.equals("")) { 
            return questoes[0]; 
        } 
        boolean achou = false; 
        for (int i = 0; i < questoes.length; i++) { 
            if (questoes[i].equals(codQuestaoAtual)) { 
                achou = true; 
            } 
            if (achou) { 
                if (i + 1 < questoes.length 
                        && ((Boolean) 
navegacaoQuestoes.get(questoes[i + 1])) 
                                .booleanValue()) { 
                    return questoes[i + 1]; 
                } 
            } 
        } 
        return codQuestaoAtual; 
    } 
 
    /** 
     * Método chamado após cada resposta do ususário para alterar a 
     * possibilidade de navegação em algumas questões de acordo com 
as 
     * respostas. 
     */ 
    public abstract void alterarNavegacaoQuestoes(Map 
navegacaoQuestoes, 
            ValueObject voRespostas, String codQuestao, String 
codPergunta, 
            String resposta); 
 
    /** 
     * Método responsável pela programação da navegação entre as 
páginas. O 
     * ValueObject passado utiliza como chave o código da pergunta 
que é unico 
     * no sistema, e guarda na chave um outro vo com os dados e a 
resposta desta 
     * pergunta. 
     */ 
    public String getPaginaAnterior(Map navegacaoQuestoes, 
            String codQuestaoAtual) { 
 
        String[] questoes = (String[]) 
navegacaoQuestoes.keySet().toArray( 
                new String[0]); 
        //Caso seja a primeira pergunta 
        if (codQuestaoAtual == null || codQuestaoAtual.equals("")) { 
            return questoes[questoes.length - 1]; 
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        } 
        boolean achou = false; 
        for (int i = questoes.length - 1; i >= 0; i--) { 
            if (questoes[i].equals(codQuestaoAtual)) { 
                achou = true; 
            } 
            if (achou) { 
                if (i - 1 < questoes.length 
                        && ((Boolean) 
navegacaoQuestoes.get(questoes[i - 1])) 
                                .booleanValue()) { 
                    return questoes[i - 1]; 
                } 
            } 
        } 
        return codQuestaoAtual; 
    } 
 
} 
 
O arquivo Paginacao.java: 
 
package tcc.control.struts.paginacao; 
 
import java.lang.reflect.Constructor; 
import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 
import java.util.Map; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.util.ValueObject; 
 
 
/** 
 *  
 * @author Daniel Costa Smolenaars 
 *   
 */ 
public class Paginacao { 
 
    private Paginacao() { 
    } 
 
    private static final String CLASSE_PAGINACAO = 
"classePaginacao"; 
 
    /** 
     * Executa o método que chama a próxima página do questionário, 
baseado na 
     * programação feita para o questionário com o código passado 
como 
     * parâmetro, utilizando a classe de paginação determinada no 
xml do 
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     * questionário. 
     */ 
    public static String proximaPagina(Map navegacaoQuestoes, 
            String codQuestaoAtual, Element questionario, 
HttpServletRequest req) 
            throws SecurityException, IllegalArgumentException, 
            ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, 
            InstantiationException, IllegalAccessException, 
            InvocationTargetException { 
 
        AbstractOrganizadorPaginacao paginacao = 
getOrganizadorPaginacao( 
                questionario, req); 
        return paginacao.getProximaPagina(navegacaoQuestoes, 
codQuestaoAtual); 
    } 
 
    /** 
     * Executa o método que chama a próxima página do questionário, 
baseado na 
     * programação feita para o questionário com o código passado 
como 
     * parâmetro, utilizando a classe de paginação determinada no 
xml do 
     * questionário. 
     */ 
    public static String paginaAnterior(Map navegacaoQuestoes, 
            String codQuestaoAtual, Element questionario, 
HttpServletRequest req) 
            throws SecurityException, IllegalArgumentException, 
            ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, 
            InstantiationException, IllegalAccessException, 
            InvocationTargetException { 
 
        AbstractOrganizadorPaginacao paginacao = 
getOrganizadorPaginacao( 
                questionario, req); 
        return paginacao.getPaginaAnterior(navegacaoQuestoes, 
codQuestaoAtual); 
    } 
 
    /** 
     * Executa o método que retorna a orientação para o usuário 
apartir de sua 
     * resposta. 
     */ 
    public static void alterarNavegacaoQuestoes(Map 
navegacaoQuestoes, 
            String codQuestaoAtual, String codPergunta, String 
resposta, 
            Element questionario, HttpServletRequest req) 
            throws SecurityException, IllegalArgumentException, 
            ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, 
            InstantiationException, IllegalAccessException, 
            InvocationTargetException { 
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        ValueObject voRespostas = (ValueObject) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_RESPOSTAS_QUESTOES); 
 
        AbstractOrganizadorPaginacao paginacao = 
getOrganizadorPaginacao( 
                questionario, req); 
        paginacao.alterarNavegacaoQuestoes(navegacaoQuestoes, 
voRespostas, 
                codQuestaoAtual, codPergunta, resposta); 
        //progresso(navegacaoQuestoes); 
 
    } 
 
    /** 
     * Método busca no contexto da aplicação o objeto responsável 
pela paginação 
     * deste questionário, setando no contexto para evitar contínuos 
class 
     * loader da classe de paginação. Busca no contexto algum 
atributo com o 
     * nome de CLASSE_PAGINACAO + o código do questionário. 
     */ 
    private static AbstractOrganizadorPaginacao 
getOrganizadorPaginacao( 
            Element questionario, HttpServletRequest req) 
            throws SecurityException, IllegalArgumentException, 
            ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, 
            InstantiationException, IllegalAccessException, 
            InvocationTargetException { 
 
        //Busca o nome da classe no xml do questionario 
        String nomeClasse = XmlParser 
                .getQuestionarioPaginacaoClassName(questionario); 
        //Busca o código do questionário. 
        String codQuestionario = XmlParser 
                .getCodQuestionarioPaginacao(questionario); 
 
        //Tenta buscar o objeto da paginacao na memória utilizando 
como chave 
        //de procura de atributos do contexto a String 
CLASSE_PAGINACAO + o 
        //código do questionário. 
        AbstractOrganizadorPaginacao paginacao = 
(AbstractOrganizadorPaginacao) req 
                .getSession().getServletContext().getAttribute( 
                        CLASSE_PAGINACAO + codQuestionario); 
 
        //Caso não encontre no contexo o manipulador da paginação . 
        if (paginacao == null) { 
            paginacao = loadOrganizadorPaginacaoClass(nomeClasse); 
            
req.getSession().getServletContext().setAttribute(CLASSE_PAGINACAO, 
                    paginacao); 
        } 
        return paginacao; 
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    } 
 
    /** 
     * Método busca em class loader o nome da classe que foi 
configurada no xml 
     * para ser a classe de implementação da paginação e então 
executa o método 
     */ 
    private static AbstractOrganizadorPaginacao 
loadOrganizadorPaginacaoClass( 
            String nomeClasse) throws ClassNotFoundException, 
            SecurityException, NoSuchMethodException, 
IllegalArgumentException, 
            InstantiationException, IllegalAccessException, 
            InvocationTargetException { 
 
        //Inicia a Class com o nome da classe do xml. 
        Class cls = Class.forName(nomeClasse); 
        //Indica q o contrutor é sem parâmetros. 
        Class partypes[] = new Class[0]; 
        //Busca o construtor da classe. 
        Constructor ct = cls.getConstructor(partypes); 
        Object arglist[] = new Object[0]; 
        //Instancia o objeto e retorna. 
        return (AbstractOrganizadorPaginacao) 
ct.newInstance(arglist); 
    } 
 
} 
 
O arquivo SimplePagging.java: 
 
package tcc.control.struts.paginacao; 
 
import java.util.Map; 
 
import tcc.util.ValueObject; 
 
 
public class SimplePaging extends AbstractOrganizadorPaginacao { 
 
 /** 
  * Não altera nada. 
  */ 
 public void alterarNavegacaoQuestoes(Map navegacaoQuestoes, 
   ValueObject voRespostas, String codQuestao, String 
codPergunta, 
   String resposta) { 
 } 
 
} 
 
O arquivo OrganizaBarra.java: 
 
/* 
 * @(#)OrganizaBarra.java 1.0  Mar 10, 2005 
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 * 
 * Copyright (c) 2002-2004 Substractum Tecnologia 
 * Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of  
 * Substractum Tecnologia, Inc. ("Confidential Information").  You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered 
into 
 * with Sun. 
 */ 
package tcc.model.barraprogresso; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Set; 
import java.util.TreeMap; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.persistence.questao.QuestaoPersistence; 
 
public class OrganizaBarra { 
 
 private OrganizaBarra() { 
 } 
 
 public static final String ATT_REQ_BARRA_PROGRESSO = 
"barraProgresso"; 
 
 public static void progressoQuestao(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) { 
 
  TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
 
  Set quests = navegacaoQuestoes.keySet(); 
 
  String codQuestaoAtual = (String) da 
    .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
 
  int count = 0; 
  for (Iterator iter = quests.iterator(); iter.hasNext();) 
{ 
   String element = (String) iter.next(); 
   Boolean nav = (Boolean) 
navegacaoQuestoes.get(element); 
   if (element.equals(codQuestaoAtual)) { 
    break; 
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   } 
   if (nav.booleanValue()) { 
    count++; 
   } 
  } 
 
  /* 
   * Ao longo do questionario a quantidade de perguntas 
podem ir 
   * aumentando ou diminuindo 
   */ 
  Collection respostas = navegacaoQuestoes.values(); 
  int numeroQuestoesProvaveis = 0; 
  for (Iterator it = respostas.iterator(); it.hasNext();) { 
   Boolean resposta = 
Boolean.valueOf(it.next().toString()); 
   if (resposta.equals(Boolean.valueOf(true))) { 
    numeroQuestoesProvaveis++; 
   } 
  } 
 
  String ultimaQuestao = (count + 1) + " de " + 
numeroQuestoesProvaveis; 
  da.set(ATT_REQ_BARRA_PROGRESSO, ultimaQuestao); 
 
 } 
} 
 
O arquivo EnviaEmailSenha.java: 
 
package tcc.model.esqueceusenha; 
 
import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.util.Properties; 
 
import javax.mail.Message; 
import javax.mail.MessagingException; 
import javax.mail.Multipart; 
import javax.mail.Session; 
import javax.mail.Transport; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeBodyPart; 
import javax.mail.internet.MimeMessage; 
import javax.mail.internet.MimeMultipart; 
import javax.naming.NamingException; 
 
/** 
 *  
 * Classe que envia o email com a senha de acesso do usuário. 
 *  
 *  
 *  
 */ 
class EnviaEmailSenha { 
 
 private EnviaEmailSenha() { 
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 } 
 
 /** 
  * Método envia email para o usuário com a senha. 
  */ 
 public static void enviarEmail(String cdBeneficiario, String 
email, 
   String senha) throws NamingException, 
UnsupportedEncodingException, 
   MessagingException { 
 
  Properties props = new Properties(); 
  props.put("mail.smtp.host", "localhost"); 
  Session session = Session.getDefaultInstance(props, 
null); 
 
  Message message = new MimeMessage(session); 
  message.setContent(message, "text/plain; charset=ISO-
8859-1"); 
 
  InternetAddress[] internetAddress = new 
InternetAddress[2]; 
  internetAddress[0] = new InternetAddress(email); 
  internetAddress[1] = new 
InternetAddress("daniel@yadata.net"); 
 
  message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, 
internetAddress); 
 
  message.setSentDate(new java.util.Date()); 
 
  StringBuffer body = new StringBuffer(); 
  body.append("Dados para acesso do questionário: \n\n"); 
  body.append("Código do Usuário: "); 
  body.append(cdBeneficiario); 
  body.append("\n"); 
  body.append("Senha: "); 
  body.append(senha); 
 
  MimeBodyPart mbp1 = new MimeBodyPart(); 
  mbp1.setText(body.toString()); 
 
  Multipart multipart = new MimeMultipart(); 
  multipart.addBodyPart(mbp1); 
 
  message.setContent(multipart); 
 
  Transport.send(message); 
 } 
 
} 
 
O arquivo EsqueceuSenhaBussinessRules.java: 
 
package tcc.model.esqueceusenha; 
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import net.sf.hibernate.HibernateException; 
import net.sf.hibernate.ObjectNotFoundException; 
import net.sf.hibernate.Session; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
 
import tcc.model.usuario.Usuario; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaFacade; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
import tcc.persistence.usuario.UsuarioFacade; 
import tcc.persistence.usuario.UsuarioPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
 
/** 
 *  
 *  
 *  
 */ 
public class EsqueceuSenhaBussinessRules { 
 
 public static final String ATT_CONTEXT_ADMIN_MAIL = 
"adminMail"; 
 
 ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
 
 Session session = null; 
 
 public EsqueceuSenhaBussinessRules() { 
  super(); 
 } 
 
 public EsqueceuSenhaBussinessRules(Session session) { 
  this(); 
  this.session = session; 
 } 
 
 /** 
  * Método chamado quando o usuário esqueceu sua senha e digita 
seu 
  * cdBeneficiario para recuperá-lá através de seu email. 
  */ 
 public void enviarEmailUsuario(ValueObject vo) throws 
HibernateException { 
  buscaUsuario(vo); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   if (!session.isConnected()) { 
    session.reconnect(); 
   } 
   buscaEmail(vo); 
  } 
  String senha = (String) 
vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_SENHA); 
  String cdBeneficiario = (String) (String) vo 
    .get(UsuarioPersistence.FIELD_ID_USUARIO); 
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  String email = (String) 
vo.get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA); 
  String emailAdminSistema = (String) 
vo.get(ATT_CONTEXT_ADMIN_MAIL); 
  try { 
   if (errors.isEmpty()) { 
    EnviaEmailSenha.enviarEmail(cdBeneficiario, 
email, senha); 
   } else { 
    // Caso tenha encontrado erro apenas ao buscar 
email do 
    // usuario então envia para o email do admin. 
    String dataCadastro = (String) vo 
     
 .get(UsuarioPersistence.FIELD_DATACADASTRO); 
    if (dataCadastro != null && 
!dataCadastro.equals("")) { 
    
 EnviaEmailSenha.enviarEmail(cdBeneficiario, 
       emailAdminSistema, senha); 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   session.clear(); 
   e.printStackTrace(); 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_ENVIAR_EMAIL)); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Busca o usuário no banco para ver se existe, e caso exista 
busca o email 
  * e também a senha. 
  */ 
 private void buscaUsuario(ValueObject vo) { 
  UsuarioFacade usuarioFacade = new UsuarioFacade(); 
  try { 
   usuarioFacade.detail(session, vo); 
   vo.putAll(usuarioFacade.getVo()); 
  } catch (ObjectNotFoundException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Usuario.ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_USUARIO_NOT_FOUND)); 
  } catch (Exception e) { 
   session.clear(); 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Usuario.ERROR_MSG_ACTION_CONSULT_USUARIO)); 
  } 
 
 } 
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 /** 
  * Busca o email do usuário. 
  */ 
 private void buscaEmail(ValueObject vo) { 
  // Resposta do usuário a qual está cadastrada o email. 
  String codQuestionario = "1"; 
  String codQuestao = "01"; 
  String codPergunta = "11"; 
 
  // Seta o no VO que irá para o detail 
  vo.put(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO, 
codQuestionario); 
  vo.put(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTAO, codQuestao); 
  vo.put(RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA, 
codPergunta); 
 
  RespostaFacade respostaFacade = new RespostaFacade(); 
  try { 
   respostaFacade.detail(session, vo); 
  } catch (ObjectNotFoundException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_EMAIL_NAO_ENCONTRADO)); 
   return; 
  } catch (Exception e) { 
   session.clear(); 
   e.printStackTrace(); 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_BUSCAR_EMAIL_USUARIO)); 
   return; 
  } 
  vo.putAll(respostaFacade.getVo()); 
  String email = (String) 
vo.get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA); 
  if (email == null || email.equals("") || 
(email.indexOf("@") == -1)) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_EMAIL_NAO_ENCONTRADO)); 
  } 
 } 
 
 public ActionMessages getErrors() { 
  return errors; 
 } 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_BUSCAR_EMAIL_USUARIO = 
"esqueceusenha.error.action.buscarEmailUsuario"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_EMAIL_NAO_ENCONTRADO = 
"esqueceusenha.error.action.emailNaoEncontrado"; 
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 public static final String ERROR_MSG_ACTION_ENVIAR_EMAIL = 
"esqueceusenha.error.action.enviarEmail"; 
 
} 
 
O arquivo ColunasExportacao.java: 
 
package tcc.model.exportaexcel; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.model.questionario.exceptions.XmlObjectTreeNotFound; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.model.xml.parser.constants.XmlConstants; 
import tcc.persistence.pergunta.PerguntaPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
 
 
/** 
 *  
 * Classe que auxilia na obtenção das colunas a serem exportadas 
para o arquivo 
 * do excel. A escolha das colunas vêm de acordo com o filtro 
escolhido pelo 
 * usuário. 
 *  
 *  
 *   
 */ 
class ColunasExportacao { 
 
    private ColunasExportacao() { 
    } 
 
    /** 
     * Método retorna todas as perguntas para possíveis exportação 
para o excel. 
     */ 
    public static ArrayList getColunsList(Element questionario, 
ValueObject vo) { 
        List questoes = XmlParser.getQuestoes(questionario); 
        return getAllQuestions(questionario, questoes); 
    } 
 
    /** 
     * Varre o Xml e retorna um ArrayList de vos com as informações 
referentes a 
     * pergunta a ser exportada. Caso o usuário tenha escolhido por 
filtrar as 
     * perguntas a serem exportadas chama método 
getQuestionsByFilter caso 
     * contrário chama o getAllQuestions. 
     */ 
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    public static ArrayList getColunsToExport(Element questionario, 
            ValueObject vo) { 
 
        List questoes = XmlParser.getQuestoes(questionario); 
        //Caso não seja exportAll então utiliza o filtro. 
        if 
(vo.get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_IS_EXPORT_ALL) 
                .equals("N")) { 
            String[] filtro = (String[]) vo 
                    
.get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_PERGUNTAS_EXPORTA)
; 
            if (filtro != null & filtro.length > 0) { 
                return getQuestionsByFilter(questionario, questoes, 
filtro); 
            } else { 
                return new ArrayList(); 
            } 
        } else { 
            return getAllQuestions(questionario, questoes); 
        } 
    } 
 
    private static ArrayList getQuestionsByFilter(Element 
questionario, 
            List questoes, String[] filtro) { 
 
        ArrayList a = new ArrayList(); 
 
        Element questaoAtual = null; 
        Element perguntaAtual = null; 
        List perguntasQuestao = null; 
        for (int i = 0; i < questoes.size(); i++) { 
            questaoAtual = (Element) questoes.get(i); 
            perguntasQuestao = 
XmlParser.getPerguntasQuestao(questaoAtual); 
            for (int j = 0; j < perguntasQuestao.size(); j++) { 
                perguntaAtual = (Element) perguntasQuestao.get(j); 
                //Encontrou no filtro então exporta 
                if (verificaIgualdade(filtro, questaoAtual, 
perguntaAtual)) { 
                    populaVoPergunta(a, questionario, questaoAtual, 
                            perguntaAtual); 
                } 
            } 
        } 
        return a; 
    } 
 
    /** 
     * Método varre todas seleções do filtro de perguntas e verifica 
se 
     * determinada pergunta foi selecionada o não. 
     */ 
    private static boolean verificaIgualdade(String[] filtro, 
Element questao, 
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            Element pergunta) { 
 
        String codQuestao = XmlParser.getCodQuestao(questao); 
        String codPergunta = XmlParser.getCodPergunta(pergunta); 
 
        String codQuestaoFiltro = null; 
        String codPerguntaFiltro = null; 
        for (int i = 0; i < filtro.length; i++) { 
            codQuestaoFiltro = filtro[i].substring(0, 
filtro[i].indexOf("~")); 
            codPerguntaFiltro = 
filtro[i].substring(filtro[i].indexOf("~") + 1); 
            if (codQuestaoFiltro != null && codPerguntaFiltro != 
null 
                    & codQuestao != null && codPergunta != null 
                    && codPerguntaFiltro.equals(codPergunta) 
                    && codQuestaoFiltro.equals(codQuestao)) { 
                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 
 
    /** 
     * Método chamado quando não existe filtro de perguntas. Então 
seleciona 
     * todas do questionário. 
     */ 
    private static ArrayList getAllQuestions(Element questionario, 
List questoes) { 
        ArrayList a = new ArrayList(); 
        Element questaoAtual = null; 
        Element perguntaAtual = null; 
        List perguntasQuestao = null; 
        for (int i = 0; i < questoes.size(); i++) { 
            questaoAtual = (Element) questoes.get(i); 
            perguntasQuestao = 
XmlParser.getPerguntasQuestao(questaoAtual); 
            for (int j = 0; j < perguntasQuestao.size(); j++) { 
                perguntaAtual = (Element) perguntasQuestao.get(j); 
                populaVoPergunta(a, questionario, questaoAtual, 
perguntaAtual); 
            } 
        } 
        return a; 
    } 
 
    /** 
     * Método executado depois que é encontrado a tag colunaExcel na 
pergunta. 
     * Método popula um VO com informações referentes a pergunta, 
que serão 
     * utilizadas na sua exportação. 
     */ 
    private static void populaVoPergunta(ArrayList a, Element 
questionario, 
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            Element questao, Element pergunta) { 
 
        ValueObject vo = new ValueObject(); 
        vo.put(PerguntaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO, XmlParser 
                .getCodQuestionario(questionario)); 
        vo.put(PerguntaPersistence.FIELD_CODQUESTAO, XmlParser 
                .getCodQuestao(questao)); 
        vo.put(PerguntaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA, XmlParser 
                .getCodPergunta(pergunta)); 
        vo.put(PerguntaPersistence.FIELD_TITULO, 
XmlParser.getTitulo(pergunta)); 
 
        try { 
            vo.put(XmlConstants.ELEMENT_TEXTBOX_PROPERTY_TIPODADO, 
XmlParser 
                    .getTipoDadoInputPergunta(pergunta)); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e) { 
            vo.put(XmlConstants.ELEMENT_TEXTBOX_PROPERTY_TIPODADO, 
"String"); 
        } 
        a.add(vo); 
    } 
 
} 
 
O arquivo ExportaExcelBussinessRules.java: 
 
package tcc.model.exportaexcel; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.OutputStream; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
 
import net.sf.hibernate.Session; 
 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCellStyle; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFFont; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; 
import org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.model.xml.parser.constants.XmlConstants; 
import tcc.persistence.pergunta.PerguntaPersistence; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
 
/** 
 *  
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 * Classe responsável pela exportação das respostas dos usuários 
para uma 
 * planilha do excel. A classe varre o Xml buscando as perguntas que 
possuem a 
 * tag colunaExcel dentro de sua árvore. 
 *  
 *  
 *  
 */ 
public class ExportaExcelBussinessRules { 
 
 // Atributos relevantes para esta regra de negócio. 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_COD_QUESTIONARIO = 
"codQuestionario"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_DT_INICIO = 
"dtInicio"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_DT_FIM = "dtFim"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_EXPORT_ALL = 
"isExportAll"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_CD_CONTRATO = 
"cdContrato"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_CD_UNIMED = 
"cdUnimed"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_PERGUNTAS_EXPORTA 
= "perguntasExporta"; 
 
 public static final String 
ATTRIBUTE_REQUEST_IMPORTADOS_RESPONDIDOS = "importadosRespondidos"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_PERGUNTAS_COL = 
"perguntasCol"; 
 
 // Atributos padrao da bussiness 
 private Session sess = null; 
 
 private final ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
 
 private int rowAtual = 2; 
 
 public ExportaExcelBussinessRules() { 
  super(); 
 } 
 
 public ExportaExcelBussinessRules(Session sess) { 
  this(); 
  this.sess = sess; 
 } 
 
 /** 
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  * Método retornar um ArrayList com todas as questões e 
perguntas 
  * encontradas no XML para executar uma seleção na hora de 
exportar para 
  * arquivo do excel. 
  */ 
 public void getPerguntasParaSelecionar(Element questionario, 
   ValueObject filtro) { 
  filtro.put(ATTRIBUTE_REQUEST_PERGUNTAS_COL, 
ColunasExportacao 
    .getColunsList(questionario, filtro)); 
 } 
 
 /** 
  * Método retorna o arquivo *.xls com so dados respondidos do 
questionário 
  * desejado. 
  */ 
 public void getExportedExcelFile(Element questionario, 
ValueObject filtro, 
   String path) { 
  // Utiliza classe helper para buscar as colunas que devem 
ser 
  // exportadas de acordo com o filtro. 
  List colunasExportacao = 
ColunasExportacao.getColunsToExport( 
    questionario, filtro); 
  // Utiliza a classe helper para buscar as respostas que 
devem 
  // ser exportadas de acordo com o filtro. 
  List respostas = null; 
 
  String isImportadosRespondidos = (String) filtro 
    .get(ATTRIBUTE_REQUEST_IMPORTADOS_RESPONDIDOS); 
 
  boolean importados = false; 
  if (isImportadosRespondidos != null 
    && !isImportadosRespondidos.equals("") 
    && isImportadosRespondidos.equals("1")) { 
   importados = true; 
  } 
 
  try { 
   respostas = 
RespostasExportacao.getRespostas(questionario, filtro, 
     sess, errors, importados); 
 
  } catch (Exception e) { 
   sess.clear(); 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_FIND_RESPOSTAS)); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  try { 
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   buildExcelFile(colunasExportacao, respostas, filtro, 
path); 
  } catch (IOException e1) { 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 public ActionMessages getErrors() { 
  return errors; 
 } 
 
 private void buildExcelFile(List colunasExportacao, List 
respostas, 
   ValueObject filtro, String path) throws IOException 
{ 
 
  HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook(); 
  // Sheet com os dados 
  HSSFSheet sheet = wb.createSheet("Respostas"); 
  buildSheetRespostas(wb, sheet, colunasExportacao, 
respostas); 
  // Sheet com as totalizações 
  HSSFSheet sheetTotal = wb.createSheet("Totalizações"); 
  ExportaTotais e = new ExportaTotais(); 
  e.buildSheetTotais(wb, sheetTotal, getHeaderRowStyle(wb), 
    getDataRowStyle(wb), filtro, rowAtual); 
  // Gravação do arquivo 
  File f = new File(path); 
  f.mkdirs(); 
  String barra = System.getProperty("file.separator"); 
  f = new File(path + barra + "exportacao-" + new Date() + 
".xls"); 
  f.createNewFile(); 
  OutputStream out = new FileOutputStream(f); 
  wb.write(out); 
  out.flush(); 
  out.close(); 
 } 
 
 /** 
  * Varre todos apartir dos usuários as suas respostas e põe 
caso seja para 
  * exportar no arquivo xml. 
  */ 
 private void buildSheetRespostas(HSSFWorkbook wb, HSSFSheet 
sheet, 
   List colunasExportacao, List respostas) { 
 
  HSSFRow row = null; 
 
  HSSFCellStyle styleHeader = getHeaderRowStyle(wb); 
  HSSFCellStyle styleData = getDataRowStyle(wb); 
 
  fillFirstRow(wb, sheet.createRow((short) 0)); 
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  this.fillRowsHeader(sheet.createRow((short) rowAtual++), 
styleHeader, 
    colunasExportacao); 
 
  String cdBeneficiarioAtual = null; 
  String cdBeneficiarioAnterior = null; 
  RespostaPersistence respostaAtual = null; 
  HSSFCell cell; 
 
  for (int i = 0; i < respostas.size(); i++) { 
   respostaAtual = (RespostaPersistence) 
respostas.get(i); 
   cdBeneficiarioAtual = null; 
 
   // Primeiro beneficiario eh o mesmo que o anterior 
   if (i == 0) { 
    cdBeneficiarioAnterior = cdBeneficiarioAtual; 
    row = sheet.createRow((short) rowAtual++); 
    cell = row.createCell((short) 0); 
    cell.setCellType(1); 
   
 cell.setCellValue(transformCdBeneficiario(cdBeneficiarioAtual))
; 
    cell.setCellStyle(styleData); 
    fillRowStyles(row, styleData, 
colunasExportacao, respostaAtual); 
 
   } 
   // Ao trocar de beneficiario tem que criar uma nova 
row 
   if 
(!cdBeneficiarioAnterior.equals(cdBeneficiarioAtual)) { 
    cdBeneficiarioAnterior = cdBeneficiarioAtual; 
    row = sheet.createRow((short) rowAtual++); 
    cell = row.createCell((short) 0); 
    cell.setCellType(1); 
   
 cell.setCellValue(transformCdBeneficiario(cdBeneficiarioAtual))
; 
    cell.setCellStyle(styleData); 
    fillRowStyles(row, styleData, 
colunasExportacao, respostaAtual); 
   } 
   fillRow(row, styleData, colunasExportacao, 
respostaAtual); 
  } 
 } 
 
 private String transformCdBeneficiario(String cdBenef) { 
  try { 
   String retorno; 
   retorno = cdBenef.substring(0, cdBenef.length() - 
13) 
     + "." 
     + cdBenef.substring(cdBenef.length() - 
13, 
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       cdBenef.length() - 1) + "-" 
     + cdBenef.substring(cdBenef.length() - 
1); 
   return retorno; 
  } catch (Exception e) { 
   return cdBenef; 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Preenche o topo do arquivo com o título. 
  */ 
 private void fillFirstRow(HSSFWorkbook wb, HSSFRow row) { 
  HSSFCellStyle style = wb.createCellStyle(); 
  HSSFCell cell = row.createCell((short) 0); 
  HSSFFont font = wb.createFont(); 
  font.setFontName(HSSFFont.FONT_ARIAL); 
  font.setColor(HSSFColor.BLACK.index); 
  font.setFontHeightInPoints((short) 10); 
  style.setFont(font); 
  cell.setCellType(1); 
  cell.setCellValue("Exportação Questionário Unimed"); 
  cell.setCellStyle(style); 
 } 
 
 /** 
  * Método preenche o cabeçalho com o título das perguntas. 
  */ 
 private void fillRowsHeader(HSSFRow row, HSSFCellStyle style, 
   List colunasExportacao) { 
 
  short cellNum; 
  ValueObject voAtual; 
  HSSFCell cell; 
  cellNum = (short) (1 + row.getLastCellNum()); 
  cell = row.createCell(cellNum); 
  cell.setCellValue("Cod. Beneficiário"); 
  cell.setCellStyle(style); 
  for (int i = 0; i < colunasExportacao.size(); i++) { 
   voAtual = (ValueObject) colunasExportacao.get(i); 
   cellNum = (short) (1 + row.getLastCellNum()); 
   cell = row.createCell(cellNum); 
   cell.setCellValue((String) voAtual 
     .get(PerguntaPersistence.FIELD_TITULO)); 
   cell.setCellStyle(style); 
  } 
  cellNum = (short) (1 + row.getLastCellNum()); 
  cell = row.createCell(cellNum); 
  cell.setCellValue("Data do preenchimento"); 
  cell.setCellStyle(style); 
 } 
 
 /** 
  * Preenche todas as rows com seus estilos para caso sejam 
vazias não fiquem 
  * diferentes. 
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  */ 
 private void fillRowStyles(HSSFRow row, HSSFCellStyle style, 
   List colunasExportacao, RespostaPersistence 
resposta) { 
  HSSFCell cell; 
  short cellNum; 
  for (int i = 0; i < colunasExportacao.size(); i++) { 
   cellNum = (short) (i + 1); 
   cell = row.createCell(cellNum); 
   cell.setCellStyle(style); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Preenche a row com a coluna da resposta do beneficiário. 
  */ 
 private void fillRow(HSSFRow row, HSSFCellStyle style, 
   List colunasExportacao, RespostaPersistence 
resposta) { 
 
  HSSFCell cell; 
  ValueObject voAtual; 
  Date data = null; 
  short cellNum; 
  for (int i = 0; i < colunasExportacao.size(); i++) { 
   voAtual = (ValueObject) colunasExportacao.get(i); 
   if (verificaIgualdade(voAtual, resposta)) { 
    // cellNum = (short) (1 + 
row.getLastCellNum()); 
    cellNum = (short) (i + 1); 
    cell = row.createCell(cellNum); 
    cell.setCellStyle(style); 
    setCellDataType(voAtual, cell, resposta); 
 
    // Até ser definida pelo menos uma data, não a 
compara, e seta-a 
    // automaticamente. 
    if (data != null) { 
     if (resposta != null && 
!resposta.equals("") 
       && 
resposta.getDataResposta().after(data)) { 
      // data = 
DateHelper.getInstance().dateToString( 
      // resposta.getDataResposta()); 
      data = resposta.getDataResposta(); 
     } 
    } else { 
     data = resposta.getDataResposta(); 
 
    } 
    break; 
   } 
 
  } 
  String dataString = new Date().toString(); 
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  cellNum = (short) (colunasExportacao.size() + 1); 
  cell = row.createCell(cellNum); 
  cell.setCellStyle(style); 
  cell.setCellValue(dataString); 
 } 
 
 /** 
  * Seta a resposta formatada no Excel de acordo com o tipo da 
coluna 
  * informado no xml. 
  */ 
 private void setCellDataType(ValueObject pergunta, HSSFCell 
cell, 
   RespostaPersistence resposta) { 
 
  String tipoDado = (String) pergunta 
   
 .get(XmlConstants.ELEMENT_TEXTBOX_PROPERTY_TIPODADO); 
  String respostaValue = resposta.getResposta(); 
 
  if (tipoDado == null) { 
   tipoDado = "String"; 
  } 
 
  if (tipoDado.equalsIgnoreCase("String")) { 
   cell.setCellValue(resposta.getResposta()); 
   cell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_STRING); 
   return; 
  } 
  if (tipoDado.equalsIgnoreCase("Double") && respostaValue 
!= null 
    && !respostaValue.equals("")) { 
   Double respostaD = 
Double.valueOf(resposta.getResposta()); 
   if (respostaD != null) { 
    cell.setCellValue(respostaD.doubleValue()); 
   } else { 
    cell.setCellValue(0); 
   } 
   cell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_NUMERIC); 
   return; 
  } 
  if (tipoDado.equalsIgnoreCase("Integer") && respostaValue 
!= null 
    && !respostaValue.equals("")) { 
   Double respostaD = 
Double.valueOf(resposta.getResposta()); 
   if (respostaD != null) { 
    cell.setCellValue(respostaD.doubleValue()); 
   } else { 
    cell.setCellValue(0); 
   } 
   cell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_NUMERIC); 
   return; 
  } 
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  // Se não for nenhum põe String mesmo. 
  cell.setCellValue(resposta.getResposta()); 
  cell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_STRING); 
 } 
 
 /** 
  * Seta a row com o nome das colunas de cor verde. 
  */ 
 private HSSFCellStyle getHeaderRowStyle(HSSFWorkbook wb) { 
  HSSFCellStyle style = wb.createCellStyle(); 
  HSSFFont font = wb.createFont(); 
  font.setFontName(HSSFFont.FONT_ARIAL); 
  font.setColor(HSSFColor.WHITE.index); 
  font.setFontHeightInPoints((short) 8); 
  style.setFillForegroundColor(HSSFColor.GREEN.index); 
  style.setFillPattern(HSSFCellStyle.SOLID_FOREGROUND); 
  style.setBorderLeft(HSSFCellStyle.BORDER_DOUBLE); 
 
  style.setLeftBorderColor(HSSFColor.SEA_GREEN.index); 
 
  style.setBorderBottom(HSSFCellStyle.BORDER_HAIR); 
  style.setFont(font); 
  return style; 
 } 
 
 /** 
  * Seta a row com os dados exportados de branco. 
  */ 
 private HSSFCellStyle getDataRowStyle(HSSFWorkbook wb) { 
  HSSFCellStyle style = wb.createCellStyle(); 
  HSSFFont font = wb.createFont(); 
  font.setFontName(HSSFFont.FONT_ARIAL); 
  font.setColor(HSSFColor.BLACK.index); 
  font.setFontHeightInPoints((short) 8); 
  style.setFillForegroundColor(HSSFColor.WHITE.index); 
  style.setFillPattern(HSSFCellStyle.SOLID_FOREGROUND); 
  style.setBorderLeft(HSSFCellStyle.BORDER_DOUBLE); 
 
  style.setLeftBorderColor(HSSFColor.SEA_GREEN.index); 
 
  style.setBorderBottom(HSSFCellStyle.BORDER_HAIR); 
  style.setFont(font); 
  return style; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se os dados do VO Com a coluna de exportação dos 
dados é da 
  * resposta encontrada do usuário. Verificação feita através 
dos códigos. 
  */ 
 private boolean verificaIgualdade(ValueObject voColunaExcel, 
   RespostaPersistence resposta) { 
 
  if (!resposta.getCodQuestionario().equals( 
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 voColunaExcel.get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO))) 
{ 
   return false; 
  } 
  if (!resposta.getCodQuestao().equals( 
   
 voColunaExcel.get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTAO))) { 
   return false; 
  } 
  if (!resposta.getCodPergunta().equals( 
   
 voColunaExcel.get(RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA))) { 
   return false; 
  } 
 
  return true; 
 } 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_FIND_RESPOSTAS = 
"exportaexcel.error.findRespostas"; 
 
} 
 
O arquivo ExportaTotais.java: 
 
/* 
 * @(#)ExportaTotais.java        1.0 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2003 Portal Unimed 
 * Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information").  You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered 
into 
 * with Sun. 
 */ 
package tcc.model.exportaexcel; 
 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCellStyle; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; 
 
import tcc.util.ValueObject; 
 
 
/** 
 *  
 *  
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 *   
 */ 
public class ExportaTotais { 
 
    private int actualRow = 1; 
 
    public void buildSheetTotais(HSSFWorkbook wb, HSSFSheet sheet, 
            HSSFCellStyle headerCellStyle, HSSFCellStyle 
dataCellStyle, 
            ValueObject filtro, int lastRow) { 
        setSexo(wb, sheet, headerCellStyle, dataCellStyle, filtro, 
lastRow); 
    } 
 
    private void setSexo(HSSFWorkbook wb, HSSFSheet sheet, 
            HSSFCellStyle headerCellStyle, HSSFCellStyle 
dataCellStyle, 
            ValueObject filtro, int lastRow) { 
 
        HSSFRow row = sheet.createRow((short) ++actualRow); 
        // Define o Header 
        defineHeader(row, headerCellStyle, "Sexo"); 
        row = sheet.createRow((short) ++actualRow); 
        //Total 
        HSSFCell cell = row.createCell((short) 0); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("Total"); 
 
        cell = row.createCell((short) 1); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        String f1 = "=CONT.VALORES('Respostas'!M4:'Respostas'!M" + 
lastRow 
                + ")"; 
        cell.setCellValue(f1); 
 
        cell = row.createCell((short) 2); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue(" "); 
 
        // Masculino 
        row = sheet.createRow((short) ++actualRow); 
        cell = row.createCell((short) 0); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("Masculino"); 
 
        cell = row.createCell((short) 1); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("=CONT.SE(Respostas!M4:Respostas!M" + 
lastRow 
                + ", \"Masculino\")"); 
 
        cell = row.createCell((short) 2); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("=CONCATENAR" 
                + "(DEF.NÚM.DEC((C5/C4)*100,2,VERDADEIRO), \"%\")"); 
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        // Feminino 
        row = sheet.createRow((short) ++actualRow); 
        cell = row.createCell((short) 0); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("Feminino"); 
 
        cell = row.createCell((short) 1); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("=CONT.SE(Respostas!M4:Respostas!M" + 
lastRow 
                + ", \"Feminino\")"); 
 
        cell = row.createCell((short) 2); 
        cell.setCellStyle(dataCellStyle); 
        cell.setCellValue("=CONCATENAR" 
                + "(DEF.NÚM.DEC((C6/C4)*100,2,VERDADEIRO), \"%\")"); 
    } 
 
    private void defineHeader(HSSFRow row, HSSFCellStyle 
headerCellStyle, 
            String value) { 
        HSSFCell cell = row.createCell((short) 0); 
        cell.setCellStyle(headerCellStyle); 
        cell.setCellValue(value); 
        cell = row.createCell((short) 1); 
        cell.setCellStyle(headerCellStyle); 
        cell.setCellValue(" "); 
        cell = row.createCell((short) 2); 
        cell.setCellStyle(headerCellStyle); 
        cell.setCellValue(" "); 
        cell = row.createCell((short) 3); 
        cell.setCellStyle(headerCellStyle); 
        cell.setCellValue(" "); 
    } 
 
} 
 
O arquivo RespostasExportacao.java: 
 
package tcc.model.exportaexcel; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import net.sf.hibernate.HibernateException; 
import net.sf.hibernate.Query; 
import net.sf.hibernate.Session; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
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/** 
 *  
 * Classe responsável pela busca das respostas apartir da filtragem 
da tela de 
 * exportação pro excel. 
 *  
 *  
 *  
 */ 
class RespostasExportacao { 
 
 private RespostasExportacao() { 
 } 
 
 /** 
  * Método retorna os usuários que responderam o questionário. 
  */ 
 public static List getRespostas(Element questionario, 
ValueObject filtro, 
   Session sess, ActionMessages errors, boolean 
isImportadosRespondidos) 
   throws HibernateException { 
 
  String sql = getQueryRespostas(filtro); 
  Query sqlQuery = sess.createSQLQuery(sql, 
"respostaPersistence", 
    RespostaPersistence.class); 
 
  setQueryRespostasParams(filtro, sqlQuery); 
 
  List respostas = sqlQuery.list(); 
 
  // Caso ele só queira as respostas das pessoas importadas 
  // mas que responderam 
  if (isImportadosRespondidos) { 
   return getRespostasComImportadosRespondidos(sess, 
respostas); 
  } 
  return respostas; 
 } 
 
 /** 
  * Método conta as respostas de cada beneficiário e então caso 
menor do que 
  * 5 (Número de resposta importadas) não exporta para o excel 
este 
  * beneficiario. 
  *  
  * Busca um count com os número de respostas ordenados pelo 
cdBeneficiario. 
  * Varre todas as respostas, que também está ordenada da mesma 
forma, então 
  * para evitar de fazer muitas consultas no banco simplesmente 
compara a 
  * listagem das respostas com a listagem das contagens pra cada 
  * beneficiario. 
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  */ 
 private static List 
getRespostasComImportadosRespondidos(Session sess, 
   List respostas) throws HibernateException { 
  Date data = null; 
 
  ArrayList retorno = new ArrayList(); 
 
  String sql = "SELECT count(respostaPersistence), 
respostaPersistence.cdBeneficiario " 
    + " FROM 
questionario.resposta.persistence.RespostaPersistence 
respostaPersistence" 
    + " GROUP BY respostaPersistence.cdBeneficiario 
" 
    + " ORDER BY 
respostaPersistence.cdBeneficiario"; 
  Query sqlQuery = sess.createQuery(sql); 
 
  List lista = sqlQuery.list(); 
  Iterator itLista = lista.iterator(); 
  RespostaPersistence resposta; 
 
  String cdBeneficiarioAtual = null; 
  String cdBeneficiarioAnterior = ""; 
  Integer count = null; 
  boolean exporta = false; 
  for (int i = 0; i < respostas.size(); i++) { 
   resposta = (RespostaPersistence) respostas.get(i); 
   cdBeneficiarioAtual = null; 
 
   // O atual não é mais o anterior, precisa verificar 
   if 
(!cdBeneficiarioAnterior.equals(cdBeneficiarioAtual)) { 
    count = (Integer) ((Object[]) 
itLista.next())[0]; 
    // Integer.valueOf( 
    // ((RespostaPersistence) itLista.next()) 
    // .getCodPergunta()); 
    // 
System.out.println(itLista.next().getClass()); 
    if (count.intValue() > 5) { 
     exporta = true; 
    } else { 
     exporta = false; 
    } 
    cdBeneficiarioAnterior = cdBeneficiarioAtual; 
   } 
   if (exporta) { 
 
    retorno.add(resposta); 
   } 
  } 
  retorno.add(data); 
  return retorno; 
 } 
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 /** 
  * Método compõe a query que irá ser executada ao pesquisar as 
respostas da 
  * exportação pro excel. 
  */ 
 private static String getQueryRespostas(ValueObject filtro) { 
 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append("SELECT {respostaPersistence.*} FROM " 
    + " Resposta respostaPersistence" + " WHERE 1=1 
"); 
 
  // Filtro do questionário a ser exportado 
  sql.append(" AND codQuestionario = :codQuestionario "); 
 
  // Verifica o filtro por cdUnimed. 
  Integer cdUnimed = Integer.valueOf((String) filtro 
   
 .get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_CD_UNIMED)); 
  if (cdUnimed != null) { 
   sql.append(" AND substring(cdBeneficiario FROM 1 " 
     + " FOR LENGTH(cdBeneficiario) -13 ) = 
:cdUnimed "); 
  } 
 
  // Verifica filtro por cdContrato 
  Integer cdContrato = Integer.valueOf((String) filtro 
   
 .get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_CD_CONTRATO))
; 
  if (cdContrato != null) { 
   sql 
     .append(" AND substring(cdBeneficiario 
FROM LENGTH(cdBeneficiario) -12 " 
       + " FOR 4 ) = :cdContrato "); 
  } 
 
  // Verifica intervalo de datas 
  Date dtInicial = new Date(); 
  Date dtFinal = new Date(); 
  if (dtInicial != null && dtFinal != null) { 
   sql.append("AND dataResposta BETWEEN :dtInicial  AND  
:dtFinal "); 
  } 
  sql.append(" ORDER BY cdBeneficiario "); 
  return sql.toString(); 
 } 
 
 /** 
  * Método seta os parâmetros no query de acordo com o filtro. 
  */ 
 private static void setQueryRespostasParams(ValueObject filtro, 
Query q) 
   throws HibernateException { 
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  // Filtro do questionário a ser exportado 
  String codQuestionario = (String) filtro 
   
 .get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO); 
  q.setParameter("codQuestionario", 
Integer.valueOf(codQuestionario)); 
 
  // Verifica o filtro por cdUnimed. 
  Integer cdUnimed = Integer.valueOf((String) filtro 
   
 .get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_CD_UNIMED)); 
  if (cdUnimed != null) { 
   q.setParameter("cdUnimed", cdUnimed); 
  } 
 
  // Verifica filtro por cdContrato 
  Integer cdContrato = Integer.valueOf((String) filtro 
   
 .get(ExportaExcelBussinessRules.ATTRIBUTE_REQUEST_CD_CONTRATO))
; 
  if (cdContrato != null) { 
   q.setParameter("cdContrato", cdContrato); 
  } 
 
  // Verifica intervalo de datas 
  Date dtInicial = new Date(); 
  Date dtFinal = new Date(); 
  if (dtInicial != null && dtFinal != null) { 
   q.setParameter("dtInicial", dtInicial); 
   q.setParameter("dtFinal", dtFinal); 
  } 
 } 
 
} 
 
O arquivo Pergunta.java: 
 
/* 
 * @(#)Pergunta.java 
 *  
 * Copyright (c) 2002-2003 SoftCo Consultoria e Software, Inc. 
Florianópolis, 
 * Santa Catarina, Brasil All rights reserved. 
 *  
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information"). You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
accordance 
 * with the terms of the license agreement you entered into with 
Sun. 
 */ 
package tcc.model.pergunta; 
 
import java.util.ArrayList; 
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import java.util.List; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.control.struts.htmlbuilder.HtmlBuilder; 
import tcc.model.questionario.exceptions.XmlObjectTreeNotFound; 
import tcc.model.resposta.Resposta; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.model.xml.reader.XmlReader; 
import tcc.persistence.pergunta.PerguntaPersistence; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
import tcc.util.ValueObjectHelper; 
 
public class Pergunta { 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_HTML_INPUT = 
"htmlInput"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_COMENTARIO = 
"comentario"; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_COL_PERGUNTAS = 
"perguntasCol"; 
 
 public Pergunta() { 
 } 
 
 public ArrayList getPerguntasFromQuestao(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) throws XmlObjectTreeNotFound 
{ 
 
  ArrayList retorno = new ArrayList(); 
  Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
  String codQuestao = (String) da.get("codQuestao"); 
  List perguntas = 
XmlParser.getPerguntasQuestao(XmlParser.getQuestao( 
    questionario, codQuestao)); 
  for (int i = 0; i < perguntas.size(); i++) { 
   retorno.add(this.popularPergunta(da, req, (Element) 
perguntas 
     .get(i))); 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 /** 
  * Método popula todas as informações referentes à pergunta e 
coloca em um 
  * vo. 
  */ 
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 private ValueObject popularPergunta(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, Element pergunta) 
   throws XmlObjectTreeNotFound { 
 
  String codPergunta = XmlParser.getCodPergunta(pergunta); 
  Resposta r = new Resposta(); 
  ValueObject voResposta = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  voResposta.put(PerguntaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA, 
codPergunta); 
  ActionMessages errors = r.detail(req, voResposta); 
  String resposta = ""; 
  // Caso não tenha erro a resposta já foi dada e será um 
update. 
  if (errors.isEmpty()) { 
   da.set(Resposta.ATTRIBUTE_REQUEST_IS_UPDATE, 
"true"); 
   if 
(!(voResposta.get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA) instanceof 
String)) { 
    resposta = ""; 
   } else { 
    resposta = (String) voResposta 
     
 .get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA); 
   } 
  } else { 
   da.set(Resposta.ATTRIBUTE_REQUEST_IS_UPDATE, 
"false"); 
  } 
  ValueObject voPergunta = new ValueObject(); 
  voPergunta.put(PerguntaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA, 
codPergunta); 
  String tituloPergunta = 
XmlParser.getTituloPergunta(pergunta); 
  voPergunta.put(PerguntaPersistence.FIELD_TITULO, 
tituloPergunta); 
  voPergunta.put(Pergunta.ATTRIBUTE_REQUEST_HTML_INPUT, 
getHtmlInputType( 
    pergunta, resposta)); 
  voPergunta.put(Pergunta.ATTRIBUTE_REQUEST_COMENTARIO, 
XmlParser 
    .getComentarioQuestaoOuPergunta(pergunta)); 
  return voPergunta; 
 } 
 
 private String getHtmlInputType(Element pergunta, String 
valorResposta) 
   throws XmlObjectTreeNotFound { 
  return HtmlBuilder.buildInputType(pergunta, 
valorResposta); 
 } 
 
 /** 
  * Caso exista alguma outra regra não ligada ao atributo 
exclusivamente. 



 220

  */ 
 private ActionMessages validateInsert(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de incluir. 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
  * realizar o update. 
  */ 
 private ActionMessages validateUpdate(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
  if (vo.get(PerguntaPersistence.FIELD_PERGUNTAROWID) == 
null 
    || 
vo.get(PerguntaPersistence.FIELD_PERGUNTAROWID).equals("")) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_PERGUNTA_EMPTY_KEY)); 
  } 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de alterar. 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
  * realizar o detail. 
  */ 
 private ActionMessages validateDetail(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
  if (vo.get(PerguntaPersistence.FIELD_PERGUNTAROWID) == 
null 
    || 
vo.get(PerguntaPersistence.FIELD_PERGUNTAROWID).equals("")) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_PERGUNTA_EMPTY_KEY)); 
  } 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de detalhar. 
  return errors; 
 } 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_INSERT_PERGUNTA = 
"pergunta.error.action.insert"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_PERGUNTA = 
"pergunta.error.action.update"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_PERGUNTA_EMPTY_KEY = 
"pergunta.error.action.update.emptyKey"; 
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 public static final String ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_PERGUNTA = 
"pergunta.error.action.detail"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_PERGUNTA_NOT_FOUND = 
"pergunta.error.action.detail.notfound"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_DELETE_PERGUNTA = 
"pergunta.error.action.delete"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_CONSULT_PERGUNTA = 
"pergunta.error.action.consult"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_XML_INPUT_NAO_ECONTRADO = 
"pergunta.error.action.xml.inputtypenaoencontrado"; 
 
} 
 
O arquivo Questao.java: 
 
/* 
 * @(#)Questao.java 
 *  
 * Copyright (c) 2002-2003 SoftCo Consultoria e Software, Inc. 
Florianópolis, 
 * Santa Catarina, Brasil All rights reserved. 
 *  
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information"). You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
accordance 
 * with the terms of the license agreement you entered into with 
Sun. 
 */ 
package tcc.model.questao; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import java.util.TreeMap; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.control.struts.ActionMessagesHelper; 
import tcc.control.struts.paginacao.Paginacao; 
import tcc.model.pergunta.Pergunta; 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
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import tcc.model.questionario.exceptions.XmlObjectTreeNotFound; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.model.xml.reader.XmlReader; 
import tcc.persistence.questao.QuestaoPersistence; 
 
 
public class Questao { 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM = 
"tipoAmostragem"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_FIRST = 
"isFirst"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_LAST = "isLast"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_COMENTARIOS = 
"comentariosCol"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA = 
"imagemTema"; 
 
    /** 
     * Método faz a preparação de uma nova questão. 
     */ 
    public ActionMessages prepararProximaQuestao(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        //Busca o código da questão atual. 
        String codQuestaoAtual = (String) da 
                .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
        //Busca todas as respostas do usuário até agora. 
        TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
 
        //Busca o Element do questionário inteiro. 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
        da.set("tituloQuestionario", 
XmlParser.getTitulo(questionario)); 
        String proximaQuestao = null; 
        try { 
            //Chama o método responsável por carregar a classe do 
questionario 
            //de paginação e chama o método para ir para a próxima 
questão. 
            proximaQuestao = 
Paginacao.proximaPagina(navegacaoQuestoes, 
                    codQuestaoAtual, questionario, req); 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO, 
proximaQuestao); 
 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
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            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
        } 
        Element questao; 
        setIsFirstIsLast(navegacaoQuestoes, proximaQuestao, da); 
        try { 
            //Busca a próxima questão no xml. 
            questao = XmlParser.getQuestao(questionario, 
proximaQuestao); 
            //Seta seu tipo de amostragem 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM, XmlParser 
                    .getTipoAmostragem(questao)); 
            //Seta seu título 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_TITULO, XmlParser 
                    .getTitulo(questao)); 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA, XmlParser 
                    .getImagemTema(questao)); 
 
            //Busca os comentarios 
            loadComentarios(da, req, questao); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
            e1.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
        } 
        ActionMessagesHelper.addAll(prepararPerguntas(da, req), 
errors); 
        return errors; 
    } 
 
    /** 
     * Método faz a preparação de uma nova questão. 
     */ 
    public ActionMessages prepararQuestaoAnterior(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        //Busca todas as respostas do usuário até agora. 
        TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
        //Busca o código da questão atual. 
        String codQuestaoAtual = (String) da 
                .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
 
        //Busca o Element do questionário inteiro. 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
 
        da.set("tituloQuestionario", 
XmlParser.getTitulo(questionario)); 
        String proximaQuestao = null; 
        try { 
            //Chama o método responsável por carregar a classe do 
questionario 



 224

            //de paginação e chama o método para ir para a próxima 
questão. 
            proximaQuestao = 
Paginacao.paginaAnterior(navegacaoQuestoes, 
                    codQuestaoAtual, questionario, req); 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO, 
proximaQuestao); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
        } 
        Element questao; 
        setIsFirstIsLast(navegacaoQuestoes, proximaQuestao, da); 
        try { 
            //Busca a próxima questão no xml. 
            questao = XmlParser.getQuestao(questionario, 
proximaQuestao); 
            //Seta seu tipo de amostragem 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM, XmlParser 
                    .getTipoAmostragem(questao)); 
            //Seta seu título 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_TITULO, XmlParser 
                    .getTitulo(questao)); 
 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA, XmlParser 
                    .getImagemTema(questao)); 
            //Busca os comentarios 
            loadComentarios(da, req, questao); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
            e1.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
        } 
        ActionMessagesHelper.addAll(prepararPerguntas(da, req), 
errors); 
        return errors; 
    } 
 
    /** 
     * Método faz a preparação dea mesma questão. 
     */ 
    public ActionMessages prepararMesmaQuestao(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        //Busca todas as respostas do usuário até agora. 
        TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
        //Busca o código da questão atual. 
        String codQuestaoAtual = (String) da 
                .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
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        //Busca o Element do questionário inteiro. 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
        String proximaQuestao = codQuestaoAtual; 
        da.set("tituloQuestionario", 
XmlParser.getTitulo(questionario)); 
        Element questao; 
        setIsFirstIsLast(navegacaoQuestoes, proximaQuestao, da); 
        try { 
            //Busca a próxima questão no xml. 
            questao = XmlParser.getQuestao(questionario, 
proximaQuestao); 
            //Seta seu tipo de amostragem 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM, XmlParser 
                    .getTipoAmostragem(questao)); 
            //Seta seu título 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_TITULO, XmlParser 
                    .getTitulo(questao)); 
 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA, XmlParser 
                    .getImagemTema(questao)); 
            //Busca os comentarios 
            loadComentarios(da, req, questao); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
            e1.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
        } 
        ActionMessagesHelper.addAll(prepararPerguntas(da, req), 
errors); 
        return errors; 
    } 
 
    /** 
     * Método carrega os comentários das perguntas e seta no Dyna 
caso existam. 
     */ 
    private void loadComentarios(DynaActionForm da, 
HttpServletRequest req, 
            Element questao) { 
        List comentarios = XmlParser.getComentariosQuestao(questao); 
        ArrayList comentariosPagina = new ArrayList(); 
        for (int i = 0; i < comentarios.size(); i++) { 
            comentariosPagina.add(((Element) 
comentarios.get(i)).getText()); 
        } 
        da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_COMENTARIOS, comentariosPagina); 
    } 
 
    /** 
     * Método verifica quando a questão a ser populada é a primeira 
ou a última. 
     */ 
    private void setIsFirstIsLast(Map navegacaoQuestoes, 
            String codQuestaoAtual, DynaActionForm da) { 
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        String[] questoes = (String[]) 
navegacaoQuestoes.keySet().toArray( 
                new String[0]); 
 
        //Caso sejam iguais é a primeira questao 
        if (questoes[0].equals(codQuestaoAtual)) { 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IS_FIRST, "true"); 
        } 
        if (questoes[questoes.length - 1].equals(codQuestaoAtual)) { 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IS_LAST, "true"); 
        } 
    } 
 
    public ActionMessages prepararPerguntas(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        Pergunta p = new Pergunta(); 
        try { 
            ArrayList perguntas = p.getPerguntasFromQuestao(da, 
req); 
            da.set(Pergunta.ATTRIBUTE_REQUEST_COL_PERGUNTAS, 
perguntas); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e) { 
            e.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_INSERT_QUESTAO)); 
        } 
        return errors; 
    } 
 
 
    /** 
     * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
     * realizar o detail. 
     */ 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_INSERT_QUESTAO = 
"questao.error.action.insert"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_QUESTAO = 
"questao.error.action.update"; 
 
    public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_QUESTAO_EMPTY_KEY = 
"questao.error.action.update.emptyKey"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_QUESTAO = 
"questao.error.action.detail"; 
 
    public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_QUESTAO_NOT_FOUND = 
"questao.error.action.detail.notfound"; 
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    public static final String ERROR_MSG_ACTION_DELETE_QUESTAO = 
"questao.error.action.delete"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_CONSULT_QUESTAO = 
"questao.error.action.consult"; 
 
    public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO = 
"questao.error.action.carregarClassePaginacao"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM = 
"questao.error.action.xml.tipoAmostragem"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_DADO = 
"questao.error.action.xml.tipoDado"; 
 
} 
 
O arquivo Questionario.java: 
 
/* 
 * @(#)Questao.java 
 *  
 * Copyright (c) 2002-2003 SoftCo Consultoria e Software, Inc. 
Florianópolis, 
 * Santa Catarina, Brasil All rights reserved. 
 *  
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information"). You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
accordance 
 * with the terms of the license agreement you entered into with 
Sun. 
 */ 
package tcc.model.questao; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import java.util.TreeMap; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
import org.jdom.Element; 
 
import tcc.control.struts.ActionMessagesHelper; 
import tcc.control.struts.paginacao.Paginacao; 
import tcc.model.pergunta.Pergunta; 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.model.questionario.exceptions.XmlObjectTreeNotFound; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
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import tcc.model.xml.reader.XmlReader; 
import tcc.persistence.questao.QuestaoPersistence; 
 
 
public class Questao { 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM = 
"tipoAmostragem"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_FIRST = 
"isFirst"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_LAST = "isLast"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_COMENTARIOS = 
"comentariosCol"; 
 
    public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA = 
"imagemTema"; 
 
    /** 
     * Método faz a preparação de uma nova questão. 
     */ 
    public ActionMessages prepararProximaQuestao(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        //Busca o código da questão atual. 
        String codQuestaoAtual = (String) da 
                .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
        //Busca todas as respostas do usuário até agora. 
        TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
 
        //Busca o Element do questionário inteiro. 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
        da.set("tituloQuestionario", 
XmlParser.getTitulo(questionario)); 
        String proximaQuestao = null; 
        try { 
            //Chama o método responsável por carregar a classe do 
questionario 
            //de paginação e chama o método para ir para a próxima 
questão. 
            proximaQuestao = 
Paginacao.proximaPagina(navegacaoQuestoes, 
                    codQuestaoAtual, questionario, req); 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO, 
proximaQuestao); 
 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
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        } 
        Element questao; 
        setIsFirstIsLast(navegacaoQuestoes, proximaQuestao, da); 
        try { 
            //Busca a próxima questão no xml. 
            questao = XmlParser.getQuestao(questionario, 
proximaQuestao); 
            //Seta seu tipo de amostragem 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM, XmlParser 
                    .getTipoAmostragem(questao)); 
            //Seta seu título 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_TITULO, XmlParser 
                    .getTitulo(questao)); 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA, XmlParser 
                    .getImagemTema(questao)); 
 
            //Busca os comentarios 
            loadComentarios(da, req, questao); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
            e1.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
        } 
        ActionMessagesHelper.addAll(prepararPerguntas(da, req), 
errors); 
        return errors; 
    } 
 
    /** 
     * Método faz a preparação de uma nova questão. 
     */ 
    public ActionMessages prepararQuestaoAnterior(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        //Busca todas as respostas do usuário até agora. 
        TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
        //Busca o código da questão atual. 
        String codQuestaoAtual = (String) da 
                .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
 
        //Busca o Element do questionário inteiro. 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
 
        da.set("tituloQuestionario", 
XmlParser.getTitulo(questionario)); 
        String proximaQuestao = null; 
        try { 
            //Chama o método responsável por carregar a classe do 
questionario 
            //de paginação e chama o método para ir para a próxima 
questão. 
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            proximaQuestao = 
Paginacao.paginaAnterior(navegacaoQuestoes, 
                    codQuestaoAtual, questionario, req); 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO, 
proximaQuestao); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
        } 
        Element questao; 
        setIsFirstIsLast(navegacaoQuestoes, proximaQuestao, da); 
        try { 
            //Busca a próxima questão no xml. 
            questao = XmlParser.getQuestao(questionario, 
proximaQuestao); 
            //Seta seu tipo de amostragem 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM, XmlParser 
                    .getTipoAmostragem(questao)); 
            //Seta seu título 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_TITULO, XmlParser 
                    .getTitulo(questao)); 
 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA, XmlParser 
                    .getImagemTema(questao)); 
            //Busca os comentarios 
            loadComentarios(da, req, questao); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
            e1.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
        } 
        ActionMessagesHelper.addAll(prepararPerguntas(da, req), 
errors); 
        return errors; 
    } 
 
    /** 
     * Método faz a preparação dea mesma questão. 
     */ 
    public ActionMessages prepararMesmaQuestao(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        //Busca todas as respostas do usuário até agora. 
        TreeMap navegacaoQuestoes = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
                Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
        //Busca o código da questão atual. 
        String codQuestaoAtual = (String) da 
                .get(QuestaoPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
 
        //Busca o Element do questionário inteiro. 
        Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
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        String proximaQuestao = codQuestaoAtual; 
        da.set("tituloQuestionario", 
XmlParser.getTitulo(questionario)); 
        Element questao; 
        setIsFirstIsLast(navegacaoQuestoes, proximaQuestao, da); 
        try { 
            //Busca a próxima questão no xml. 
            questao = XmlParser.getQuestao(questionario, 
proximaQuestao); 
            //Seta seu tipo de amostragem 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_TIPO_AMOSTRAGEM, XmlParser 
                    .getTipoAmostragem(questao)); 
            //Seta seu título 
            da.set(QuestaoPersistence.FIELD_TITULO, XmlParser 
                    .getTitulo(questao)); 
 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IMAGEM_TEMA, XmlParser 
                    .getImagemTema(questao)); 
            //Busca os comentarios 
            loadComentarios(da, req, questao); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
            e1.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
        } 
        ActionMessagesHelper.addAll(prepararPerguntas(da, req), 
errors); 
        return errors; 
    } 
 
    /** 
     * Método carrega os comentários das perguntas e seta no Dyna 
caso existam. 
     */ 
    private void loadComentarios(DynaActionForm da, 
HttpServletRequest req, 
            Element questao) { 
        List comentarios = XmlParser.getComentariosQuestao(questao); 
        ArrayList comentariosPagina = new ArrayList(); 
        for (int i = 0; i < comentarios.size(); i++) { 
            comentariosPagina.add(((Element) 
comentarios.get(i)).getText()); 
        } 
        da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_COMENTARIOS, comentariosPagina); 
    } 
 
    /** 
     * Método verifica quando a questão a ser populada é a primeira 
ou a última. 
     */ 
    private void setIsFirstIsLast(Map navegacaoQuestoes, 
            String codQuestaoAtual, DynaActionForm da) { 
 
        String[] questoes = (String[]) 
navegacaoQuestoes.keySet().toArray( 
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                new String[0]); 
 
        //Caso sejam iguais é a primeira questao 
        if (questoes[0].equals(codQuestaoAtual)) { 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IS_FIRST, "true"); 
        } 
        if (questoes[questoes.length - 1].equals(codQuestaoAtual)) { 
            da.set(ATTRIBUTE_REQUEST_IS_LAST, "true"); 
        } 
    } 
 
    public ActionMessages prepararPerguntas(DynaActionForm da, 
            HttpServletRequest req) { 
 
        ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
        Pergunta p = new Pergunta(); 
        try { 
            ArrayList perguntas = p.getPerguntasFromQuestao(da, 
req); 
            da.set(Pergunta.ATTRIBUTE_REQUEST_COL_PERGUNTAS, 
perguntas); 
        } catch (XmlObjectTreeNotFound e) { 
            e.printStackTrace(); 
            errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
                    ERROR_MSG_ACTION_INSERT_QUESTAO)); 
        } 
        return errors; 
    } 
 
 
    /** 
     * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
     * realizar o detail. 
     */ 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_INSERT_QUESTAO = 
"questao.error.action.insert"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_QUESTAO = 
"questao.error.action.update"; 
 
    public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_QUESTAO_EMPTY_KEY = 
"questao.error.action.update.emptyKey"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_QUESTAO = 
"questao.error.action.detail"; 
 
    public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_QUESTAO_NOT_FOUND = 
"questao.error.action.detail.notfound"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_DELETE_QUESTAO = 
"questao.error.action.delete"; 
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    public static final String ERROR_MSG_ACTION_CONSULT_QUESTAO = 
"questao.error.action.consult"; 
 
    public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO = 
"questao.error.action.carregarClassePaginacao"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM = 
"questao.error.action.xml.tipoAmostragem"; 
 
    public static final String ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_DADO = 
"questao.error.action.xml.tipoDado"; 
 
} 
 
O arquivo Resposta.java: 
 
/* 
 * @(#)Resposta.java 
 *  
 * Copyright (c) 2002-2003 SoftCo Consultoria e Software, Inc. 
Florianópolis, 
 * Santa Catarina, Brasil All rights reserved. 
 *  
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information"). You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
accordance 
 * with the terms of the license agreement you entered into with 
Sun. 
 */ 
package tcc.model.resposta; 
 
import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Set; 
import java.util.TreeMap; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import net.sf.hibernate.HibernateException; 
import net.sf.hibernate.ObjectNotFoundException; 
import net.sf.hibernate.Query; 
import net.sf.hibernate.Session; 
import net.sf.hibernate.Transaction; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
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import org.jdom.Element; 
 
import tcc.control.struts.paginacao.Paginacao; 
import tcc.model.questao.Questao; 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.model.questionario.exceptions.XmlObjectTreeNotFound; 
import tcc.model.util.HibernateUtil; 
import tcc.model.xml.parser.XmlParser; 
import tcc.model.xml.reader.XmlReader; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaFacade; 
import tcc.persistence.resposta.RespostaPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
import tcc.util.ValueObjectHelper; 
 
public class Resposta { 
 
 static RespostaFacade respostaFacade; 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_UPDATE = 
"isUpdate"; 
 
 static { 
  respostaFacade = new RespostaFacade(); 
 } 
 
 /** 
  * Método busca todas as questoes com a navegação setada com 
false, e seta 
  * todas suas perguntas com respostas vazias. 
  */ 
 public void zerarQuestoesNaoRespondidas(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) { 
 
  TreeMap navegacao = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
 
  Set navegacaoKeys = navegacao.keySet(); 
  ArrayList perguntasZeradas = new ArrayList(); 
  for (Iterator iter = navegacaoKeys.iterator(); 
iter.hasNext();) { 
   String chave = (String) iter.next(); 
   Boolean element = (Boolean) navegacao.get(chave); 
   if (element != null && !element.booleanValue()) { 
    perguntasZeradas.add(chave); 
   } 
  } 
 
  try { 
   Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
 
   String cdBeneficiario = (String) da 
    
 .get(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO); 
   String codQuestionario = (String) da 
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 .get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO); 
 
   Session s = HibernateUtil.currentSession(); 
   Transaction t = 
HibernateUtil.currentSession().beginTransaction(); 
   for (Iterator iter = perguntasZeradas.iterator(); 
iter.hasNext();) { 
 
    String codQuestao = (String) iter.next(); 
    Element questao = XmlParser 
      .getQuestao(questionario, 
codQuestao); 
    List perguntas = 
XmlParser.getPerguntasQuestao(questao); 
    for (Iterator iterator = perguntas.iterator(); 
iterator 
      .hasNext();) { 
     Element pergunta = (Element) 
iterator.next(); 
 
     // Tenta encontrar uma resposta. 
     RespostaPersistence resposta = null; 
     try { 
      Query q = s 
       
 .getNamedQuery(RespostaPersistence.QUERY_NAME_FIND_BY_UNIQUE); 
      q.setString(0, codQuestionario); 
      q.setString(1, codQuestao); 
      q.setString(2, 
XmlParser.getCodPergunta(pergunta)); 
      q.setString(3, cdBeneficiario); 
      resposta = (RespostaPersistence) 
q.list().iterator() 
        .next(); 
     } catch (Exception e) { 
      resposta = new 
RespostaPersistence(); 
      resposta.setCodQuestao(codQuestao); 
      resposta.setCodPergunta(XmlParser 
       
 .getCodPergunta(pergunta)); 
     
 resposta.setCodQuestionario(codQuestionario); 
     } 
     resposta.setResposta(""); 
     resposta.setDataResposta(new Date()); 
     s.saveOrUpdate(resposta); 
    } 
   } 
   s.flush(); 
   t.commit(); 
   HibernateUtil.closeSession(); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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 } 
 
 public ActionMessages responderQuestao(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) { 
  ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
 
  try { 
   try { 
    validaSuporte(da, req, errors); 
    validateQuestao(da, req, errors); 
   } catch (XmlObjectTreeNotFound e1) { 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_XML_TIPO_AMOTRAGEM)); 
   } 
   executeResponder(da, req); 
  } catch (SecurityException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NoSuchMethodException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (InstantiationException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IllegalAccessException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (InvocationTargetException e) { 
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   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 Questao.ERROR_MSG_ACTION_CARREGAR_CLASSE_PAGINACAO)); 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (HibernateException e) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_INSERT_RESPOSTA)); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Método valida os atributos de acordo com o tipo do dado da 
pergunta 
  * setado no XML. 
  */ 
 private static void validateQuestao(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, ActionMessages errors) 
   throws XmlObjectTreeNotFound { 
 
  String[] codPerguntas = (String[]) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA); 
  String[] respostas = (String[]) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA); 
 
 } 
 
 /** 
  * private static boolean validate(String tituloPergunta, 
String tipoDado, 
  * String valor, ActionMessages errors) { 
  *  
  * if (tipoDado == null || valor.trim().equals("")) return 
true; 
  *  
  * boolean isValid = true; if (tipoDado.equals("Integer")) { if 
  * (!IntegerHelper.getInstance().validateInteger(valor)) { 
isValid = false; } } 
  * if (tipoDado.equals("Double")) { if 
  * (!DoubleHelper.getInstance().validateDouble(valor)) { 
isValid = false; } } 
  * if (tipoDado.equals("Date")) { if 
  * (!DateHelper.getInstance().validateDate(valor)) { isValid = 
false; } } 
  *  
  * if (!isValid) { errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, 
new 
  * ActionMessage( "errors.invalid", new String[] { 
tituloPergunta })); } 
  * return isValid; }*; 
  *  
  * /** Método utilizado quando o usuário responde as perguntas 
de uma 



 238

  * questão. Primeiro busca os dados do questionario, questao, 
perguntas, etc 
  * e depois chama o método implementado pelo usuário para 
calcular os pontos 
  * e indicar orientações. 
  */ 
 private static void executeResponder(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) throws SecurityException, 
   IllegalArgumentException, ClassNotFoundException, 
   NoSuchMethodException, InstantiationException, 
   IllegalAccessException, InvocationTargetException, 
   HibernateException { 
 
  TreeMap navegacao = (TreeMap) 
req.getSession().getAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_NAVEGACAO_QUESTOES); 
  ValueObject voRespostas = (ValueObject) 
req.getSession().getAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_RESPOSTAS_QUESTOES); 
 
  boolean isUpdate = Boolean.valueOf( 
    (String) 
da.get(Resposta.ATTRIBUTE_REQUEST_IS_UPDATE)) 
    .booleanValue(); 
  String cdBeneficiario = (String) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO); 
  String codQuestionario = (String) da 
   
 .get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO); 
  String codQuestaoAtual = (String) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
  String[] codPerguntas = (String[]) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA); 
  String[] respostas = (String[]) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA); 
  Element questionario = XmlReader.getXml(da, req); 
 
  for (int i = 0; i < codPerguntas.length; i++) { 
   // Armazenamento no VO utilizando 
codQuestao~codPergunta 
   // como chave. 
   voRespostas.put(codQuestaoAtual + "~" + 
codPerguntas[i], 
     respostas[i]); 
   // Executa a alteração da nevageção. 
   Paginacao.alterarNavegacaoQuestoes(navegacao, 
codQuestaoAtual, 
     codPerguntas[i], respostas[i], 
questionario, req); 
  } 
  // Armazena as respostas no bd. 
  armazenarResposta(req, isUpdate, cdBeneficiario, 
codQuestionario, 
    codQuestaoAtual, codPerguntas, respostas); 
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 } 
 
 private static void validaSuporte(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req, ActionMessages errors) { 
 
  String codQuestaoAtual = (String) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTAO); 
  String[] codPerguntas = (String[]) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA); 
  String[] respostas = (String[]) da 
    .get(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA); 
 
  ValueObject voRespostas = (ValueObject) 
req.getSession().getAttribute( 
   
 Questionario.ATTRIBUTE_SESSION_RESPOSTAS_QUESTOES); 
 
  for (int i = 0; i < codPerguntas.length; i++) { 
   // Armazenamento no VO utilizando 
codQuestao~codPergunta 
   // como chave. 
   voRespostas.put(codQuestaoAtual + "~" + 
codPerguntas[i], 
     respostas[i]); 
  } 
 
 } 
 
 private static void armazenarResposta(HttpServletRequest req, 
   boolean isUpdate, String cdBeneficiario, String 
codQuestionario, 
   String codQuestao, String[] codPerguntas, String[] 
respostas) 
   throws HibernateException { 
 
  ValueObject voToInsert; 
  ArrayList a = new ArrayList(); 
  for (int i = 0; i < codPerguntas.length; i++) { 
   voToInsert = new ValueObject(); 
   voToInsert.put(RespostaPersistence.FIELD_IDUSUARIO, 
cdBeneficiario); 
  
 voToInsert.put(RespostaPersistence.FIELD_CODPERGUNTA, 
     codPerguntas[i]); 
   voToInsert.put(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTAO, 
codQuestao); 
  
 voToInsert.put(RespostaPersistence.FIELD_CODQUESTIONARIO, 
     codQuestionario); 
   voToInsert.put(RespostaPersistence.FIELD_RESPOSTA, 
respostas[i]); 
   a.add(voToInsert); 
  } 
  if (isUpdate) { 
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 respostaFacade.updateAll(HibernateUtil.currentSession(), a); 
  } else { 
  
 respostaFacade.insertAll(HibernateUtil.currentSession(), a); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Transforma o DynaActionForm para um ValueObject e então 
executa o método 
  * overloaded insert(ValueObject) 
  */ 
 public ActionMessages insert(DynaActionForm da, ActionMapping 
am, 
   HttpServletRequest req) { 
 
  ActionMessages errors = da.validate(am, req); 
 
  if (!errors.isEmpty()) { 
   return errors; 
  } 
 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  return insert(req, vo); 
 } 
 
 /** 
  * Executa o método setVo do Facade que faz a validação de cada 
attributo 
  * individualmente e então executa o método validateIncluir. 
  */ 
 public ActionMessages insert(HttpServletRequest req, 
ValueObject vo) { 
  ActionMessages errors = respostaFacade.setVo(vo); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   validateInsert(vo, errors); 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
   try { 
   
 respostaFacade.insert(HibernateUtil.currentSession()); 
   } catch (HibernateException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_INSERT_RESPOSTA)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Transforma o DynaActionForm para um ValueObject e então 
executa o método 
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  * overloaded insert(ValueObject) 
  */ 
 public ActionMessages update(DynaActionForm da, ActionMapping 
am, 
   HttpServletRequest req) { 
  ActionMessages errors = da.validate(am, req); 
  if (!errors.isEmpty()) { 
   return errors; 
  } 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  return update(req, vo); 
 } 
 
 /** 
  * Executa o método setVo do Facade que faz a validação de cada 
attributo 
  * individualmente e então executa o método validateUpdate. 
  */ 
 public ActionMessages update(HttpServletRequest req, 
ValueObject vo) { 
  ActionMessages errors = respostaFacade.setVo(vo); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   validateUpdate(vo, errors); 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
   try { 
   
 respostaFacade.update(HibernateUtil.currentSession()); 
   } catch (HibernateException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_RESPOSTA)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Busca um registro no banco. 
  */ 
 public ActionMessages detail(DynaActionForm da, 
HttpServletRequest req) { 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  return detail(req, vo); 
 } 
 
 /** 
  * Busca um registro no banco. 
  */ 
 public ActionMessages detail(HttpServletRequest req, 
ValueObject vo) { 
  ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
  validateDetail(vo, errors); 
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  if (errors.isEmpty()) { 
   try { 
   
 respostaFacade.detail(HibernateUtil.currentSession(), vo); 
    vo.putAll(respostaFacade.getVo()); 
   } catch (ObjectNotFoundException e) { 
    // e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     
 ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_RESPOSTA_NOT_FOUND)); 
   } catch (HibernateException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_RESPOSTA)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Caso exista alguma outra regra não ligada ao atributo 
exclusivamente. 
  */ 
 private ActionMessages validateInsert(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de incluir. 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
  * realizar o update. 
  */ 
 private ActionMessages validateUpdate(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
  if (vo.get(RespostaPersistence.FIELD_ID_RESPOSTA) == null 
    || 
vo.get(RespostaPersistence.FIELD_ID_RESPOSTA).equals("")) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_RESPOSTA_EMPTY_KEY)); 
  } 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de alterar. 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
  * realizar o detail. 
  */ 
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 private ActionMessages validateDetail(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de detalhar. 
  return errors; 
 } 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_INSERT_RESPOSTA = 
"resposta.error.action.insert"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_RESPOSTA = 
"resposta.error.action.update"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_RESPOSTA_EMPTY_KEY = 
"resposta.error.action.update.emptyKey"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_RESPOSTA = 
"resposta.error.action.detail"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_RESPOSTA_NOT_FOUND = 
"resposta.error.action.detail.notfound"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_DELETE_RESPOSTA = 
"resposta.error.action.delete"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_CONSULT_RESPOSTA = 
"resposta.error.action.consult"; 
 
} 
 
O arquivo Usuario.java: 
 
/* 
 * @(#)Usuario.java 
 *  
 * Copyright (c) 2002-2003 SoftCo Consultoria e Software, Inc. 
Florianópolis, 
 * Santa Catarina, Brasil All rights reserved. 
 *  
 * This software is the confidential and proprietary information of 
SoftCo 
 * Consultoria e Software, Inc. ("Confidential Information"). You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
accordance 
 * with the terms of the license agreement you entered into with 
Sun. 
 */ 
package tcc.model.usuario; 
 
import java.util.Date; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
import net.sf.hibernate.HibernateException; 
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import net.sf.hibernate.ObjectNotFoundException; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
 
import tcc.control.struts.InvalidAttributeException; 
import tcc.model.util.HibernateUtil; 
import tcc.persistence.usuario.UsuarioFacade; 
import tcc.persistence.usuario.UsuarioPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
import tcc.util.ValueObjectHelper; 
 
public class Usuario { 
 
 public static final String ATTRIBUTE_REQUEST_IS_NEW = "isNew"; 
 
 UsuarioFacade usuarioFacade; 
 
 ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
 
 public Usuario() { 
  usuarioFacade = new UsuarioFacade(); 
 } 
 
 /** 
  * Transforma o DynaActionForm para um ValueObject e então 
executa o método 
  * overloaded insert(ValueObject) 
  */ 
 public ActionMessages insert(DynaActionForm da, ActionMapping 
am, 
   HttpServletRequest req) { 
  ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  validateInsert(vo, req, errors); 
  if (!errors.isEmpty()) { 
   return errors; 
  } 
  return insert(req, vo); 
 } 
 
 /** 
  * Executa o método setVo do Facade que faz a validação de cada 
attributo 
  * individualmente e então executa o método validateIncluir. 
  */ 
 public ActionMessages insert(HttpServletRequest req, 
ValueObject vo) { 
  ActionMessages errors = usuarioFacade.setVo(vo); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   validateInsert(vo, req, errors); 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
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   try { 
   
 usuarioFacade.insert(HibernateUtil.currentSession()); 
   } catch (HibernateException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_INSERT_USUARIO)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Transforma o DynaActionForm para um ValueObject e então 
executa o método 
  * overloaded insert(ValueObject) 
  */ 
 public ActionMessages update(DynaActionForm da, ActionMapping 
am, 
   HttpServletRequest req) { 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  return update(req, vo); 
 } 
 
 /** 
  * Executa o método setVo do Facade que faz a validação de cada 
attributo 
  * individualmente e então executa o método validateUpdate. 
  */ 
 public ActionMessages update(HttpServletRequest req, 
ValueObject vo) { 
  ActionMessages errors = usuarioFacade.setVo(vo); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   validateUpdate(vo, errors); 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
   try { 
   
 usuarioFacade.update(HibernateUtil.currentSession()); 
   } catch (HibernateException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_USUARIO)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 public ValueObject logIn(DynaActionForm da, HttpServletRequest 
req) { 
 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
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  errors = detail(req, vo); 
  if (da.get(UsuarioPersistence.FIELD_SENHA) == null 
    || 
!da.get(UsuarioPersistence.FIELD_SENHA).equals( 
     
 vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_SENHA))) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_LOGIN_SENHA)); 
  } 
  if (errors.isEmpty()) { 
   try { 
    usuarioFacade.setDataUltimoLogin(new Date()); 
   
 usuarioFacade.update(HibernateUtil.currentSession()); 
   } catch (HibernateException e) { 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_USUARIO)); 
   } catch (InvalidAttributeException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
  return vo; 
 } 
 
 /** 
  * Busca um registro no banco. 
  */ 
 public ActionMessages detail(DynaActionForm da, 
HttpServletRequest req) { 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  return detail(req, vo); 
 } 
 
 /** 
  * Busca um registro no banco. 
  */ 
 public ActionMessages detail(HttpServletRequest req, 
ValueObject vo) { 
  ActionMessages errors = new ActionMessages(); 
  validateDetail(vo, errors); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   try { 
   
 usuarioFacade.detail(HibernateUtil.currentSession(), vo); 
    vo.putAll(usuarioFacade.getVo()); 
   } catch (ObjectNotFoundException e) { 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     
 ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_USUARIO_NOT_FOUND)); 
   } catch (HibernateException e) { 
    e.printStackTrace(); 
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    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
      ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_USUARIO)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 public ActionMessages getErrors() { 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Caso exista alguma outra regra não ligada ao atributo 
exclusivamente. 
  */ 
 private ActionMessages validateInsert(ValueObject vo, 
   HttpServletRequest req, ActionMessages errors) { 
  String senha = (String) 
vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_SENHA); 
  String confSenha = (String) vo.get("confirmaSenha"); 
  if (confSenha == null || confSenha.equals("") 
    || !confSenha.equals(senha)) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     ERROR_MSG_ACTION_INSERT_SENHAS_DIF)); 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
  * realizar o update. 
  */ 
 private ActionMessages validateUpdate(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
  if (vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_ID_USUARIO) == null 
    || 
vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_ID_USUARIO).equals("")) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_USUARIO_EMPTY_KEY)); 
  } 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de alterar. 
  return errors; 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se o valor da chave primária não é nula ou vazia 
para poder 
  * realizar o detail. 
  */ 
 private ActionMessages validateDetail(ValueObject vo, 
ActionMessages errors) { 
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  if (vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_ID_USUARIO) == null 
    || 
vo.get(UsuarioPersistence.FIELD_ID_USUARIO).equals("")) { 
   errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
    
 ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_USUARIO_EMPTY_KEY)); 
  } 
  // TODO Implementar regra de negócio antes de detalhar. 
  return errors; 
 } 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_LOGIN_SENHA = 
"usuario.error.action.login.senha"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_INSERT_USUARIO = 
"usuario.error.action.insert"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_INSERT_USUARIO_EXISTENTE = 
"usuario.error.action.insert.jaExistente"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_USUARIO = 
"usuario.error.action.update"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_UPDATE_USUARIO_EMPTY_KEY = 
"usuario.error.action.update.emptyKey"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_USUARIO = 
"usuario.error.action.detail"; 
 
 public static final String 
ERROR_MSG_ACTION_DETAIL_USUARIO_NOT_FOUND = 
"usuario.error.action.detail.notfound"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_DELETE_USUARIO = 
"usuario.error.action.delete"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_CONSULT_USUARIO = 
"usuario.error.action.consult"; 
 
 public static final String ERROR_MSG_ACTION_INSERT_SENHAS_DIF = 
"usuario.error.action.insert.senhasDiferentes"; 
 
} 
 
O arquivo XmlReader.java: 
 
package tcc.model.xml.reader; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
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import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.action.DynaActionForm; 
import org.jdom.Document; 
import org.jdom.Element; 
import org.jdom.JDOMException; 
import org.jdom.input.SAXBuilder; 
 
import tcc.model.questionario.Questionario; 
import tcc.persistence.questionario.QuestionarioPersistence; 
import tcc.util.ValueObject; 
import tcc.util.ValueObjectHelper; 
 
/** 
 *  
 *  
 *  
 */ 
public class XmlReader { 
 
 private XmlReader() { 
 } 
 
 /** 
  * Verifica se a arvore xml com determinado código está 
carregada ou não na 
  * sessão. O nome do atributo da sessão será sempre 
  * Questionario.ATTRIBUTE_CONTEXT_XML + O código do 
questionário. 
  */ 
 public static Element getXml(DynaActionForm da, 
HttpServletRequest req) { 
 
  String codQuestionario = (String) da 
   
 .get(QuestionarioPersistence.FIELD_ID_QUESTIONARIO); 
  HttpSession session = req.getSession(); 
  Object o = 
session.getAttribute(Questionario.ATTRIBUTE_CONTEXT_XML 
    + codQuestionario); 
  if (o == null) { 
   readXml(da, req); 
  } 
  o = req.getSession().getAttribute( 
    Questionario.ATTRIBUTE_CONTEXT_XML + 
codQuestionario); 
  return (Element) o; 
 } 
 
 /** 
  * Método busca um novo xml no banco de dados e seta na 
variável de 
  * contexto. 
  */ 
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 public static ActionMessages readXml(DynaActionForm da, 
   HttpServletRequest req) { 
  HttpSession session = req.getSession(); 
  String codQuestionario = (String) da 
   
 .get(QuestionarioPersistence.FIELD_ID_QUESTIONARIO); 
  Questionario q = new Questionario(); 
  ValueObject vo = 
ValueObjectHelper.dynaActionFormToVo(da); 
  ActionMessages errors = q.detail(req, vo); 
  if (errors.isEmpty()) { 
   String xmlFile = (String) vo 
    
 .get(QuestionarioPersistence.FIELD_ARQUIVO_XML); 
   Document d; 
 
   try { 
    String path = 
req.getSession().getServletContext().getRealPath( 
      "/" + xmlFile); 
    d = new SAXBuilder().build(new 
FileInputStream(path)); 
    // Seta na variável de contexto o XML. 
   
 session.setAttribute(Questionario.ATTRIBUTE_CONTEXT_XML 
      + codQuestionario, 
d.getRootElement()); 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, new 
ActionMessage( 
     
 Questionario.ERROR_MSG_ACTION_READ_XML)); 
   } 
  } 
  return errors; 
 } 
 
 public static Element readXml(File f) throws JDOMException, 
IOException { 
  Document d = new SAXBuilder().build(f); 
  return d.getRootElement(); 
 } 
 
} 
 
O arquivo ValueObject.java: 
 
/* 
 * @(#)ValueObject.java        1.0 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2004 Substractum Tecnologia 
 * Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This software is the confidential and proprietary information of  
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 * Substractum Tecnologia, Inc. ("Confidential Information").  You 
shall not 
 * disclose such Confidential Information and shall use it only in 
 * accordance with the terms of the license agreement you entered 
into 
 * with Sun. 
 */ 
 
package tcc.util; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Collection; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import java.util.Set; 
 
public class ValueObject extends HashMap implements Serializable { 
 
 private static final long serialVersionUID = -
1745692194631060915L; 
 
 private final Map map; 
 
 public ValueObject() { 
  map = new HashMap(); 
 } 
 
 public ValueObject(Map map) { 
  this.map = map; 
 } 
 
 public int size() { 
  return map.size(); 
 } 
 
 public Object get(Object key) { 
  return map.get(key); 
 } 
 
 public String getString(Object key) { 
  Object retorno = map.get(key); 
  return retorno == null ? null : retorno.toString(); 
 } 
 
 public boolean containsKey(Object key) { 
  return map.containsKey(key); 
 } 
 
 public boolean containsValue(Object value) { 
  return map.containsValue(value); 
 } 
 
 public Set entrySet() { 
  return map.entrySet(); 
 } 
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 public Set keySet() { 
  return map.keySet(); 
 } 
 
 public Object remove(Object key) { 
  return map.remove(key); 
 } 
 
 public boolean isEmpty() { 
  return map.isEmpty(); 
 } 
 
 public Collection values() { 
  return map.values(); 
 } 
 
 public void putAll(Map m) { 
  if (m != null) { 
   map.putAll(m); 
  } 
 } 
 
 public Object put(Object key, Object value) { 
  return map.put(key, value); 
 } 
 
} 
 
O arquivo struts-config.xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
 
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD 
Struts Configuration 1.1//EN" 
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd"> 
 
<struts-config> 
 <!-- ======================================== Form Bean 
Generations --> 
 <form-beans> 
  <form-bean name="LimparBaseForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="senha" type="java.lang.String" 
/> 
  </form-bean>    
  <form-bean name="ImportaDadosBungeForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="file" 
type="org.apache.struts.upload.FormFile" /> 
   <form-property name="codQuestionario" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean>   
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  <form-bean name="SincronizadorServerForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="file" 
type="org.apache.struts.upload.FormFile" /> 
   <form-property name="questionarioCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="codQuestionario" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean> 
  <form-bean name="SincronizadorClientForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="file" 
type="org.apache.struts.upload.FormFile" /> 
   <form-property name="questionarioCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="codQuestionario" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean> 
  <form-bean name="EsqueceuSenhaForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="cdBeneficiario" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean> 
  <form-bean name="IndexForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="tipoUsuario" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean> 
  <form-bean name="QuestionarioForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="barraProgresso" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="email" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="imagemTema" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="isNew" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="questionarioCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="questionarioRowId" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="comentariosCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="mensagensCol" 
type="java.util.Collection" /> 
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   <form-property name="codQuestionario" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="codQuestao" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="tituloQuestionario" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="tituloQuestao" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="codPergunta" 
type="java.lang.String[]" /> 
   <form-property name="resposta" 
type="java.lang.String[]" /> 
   <form-property name="titulo" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="classePaginacao" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="xmlFile" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="id" type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="nome" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="senha" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="confirmaSenha" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="isUpdate" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="isFirst" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="isLast" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="perguntasCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="tipoAmostragem" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean> 
  <form-bean name="ExportaExcelForm" 
type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"> 
   <form-property name="action" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="questionarioCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="codQuestionario" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="dtInicio" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="dtFim" type="java.lang.String" 
/> 
   <form-property name="isExportAll" 
type="java.lang.String" /> 
   <form-property name="perguntasExporta" 
type="java.lang.String[]" /> 
   <form-property name="perguntasCol" 
type="java.util.Collection" /> 
   <form-property name="cdContrato" 
type="java.lang.String" /> 
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   <form-property name="cdUnimed" 
type="java.lang.String" /> 
  </form-bean> 
 </form-beans> 
 <!-- ================================= Global Exception 
Definitions --> 
 <global-exceptions> 
 
 </global-exceptions> 
 <!-- =================================== Global Forward 
Definitions --> 
 <global-forwards> 
  <forward name="questionarioAction" 
path="questionarioAction.do?action=ACTION_PREPARAR_LOGIN" 
redirect="true" /> 
  <forward name="indexAction" path="/indexAction.do" 
redirect="true" /> 
  <forward name="adm" path="/adm/exportaExcelAction.do" 
redirect="true" /> 
 </global-forwards> 
 <!-- =================================== Action Mapping 
Definitions --> 
 <action-mappings> 
  <action path="/esqueceuSenhaAction" 
type="tcc.control.esqueceusenha.EsqueceuSenhaAction" 
name="EsqueceuSenhaForm" scope="request" validate="false"> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_ESQUECEU_SENHA" 
redirect="false" path="EsqueceuSenha" /> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_ENVIAR_EMAIL" 
redirect="false" path="EsqueceuSenha" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_ENVIAR_EMAIL" 
redirect="false" path="EsqueceuSenha" /> 
  </action> 
  <action path="/indexAction" 
type="tcc.control.index.IndexAction" name="IndexForm" 
scope="request" validate="false"> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_PAGINA_ENTRADA" 
redirect="false" path="PaginaEntrada" /> 
   <forward name="TELA_EXPLICACAO" redirect="false" 
path="ExplicacaoUso" /> 
   <forward name="LOG_IN" redirect="false" 
path="/questionarioAction.do?action=ACTION_PREPARA_LOGIN" /> 
  </action> 
  <action path="/questionarioAction" 
type="tcc.control.struts.QuestionarioAction" name="QuestionarioForm" 
scope="request" validate="false"> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_PREPARA_LOGIN" 
redirect="false" path="Login" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_PREPARA_LOGIN" 
redirect="false" path="Login" /> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO" 
redirect="false" path="LoginNovo" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_PREPARA_LOGIN_NOVO" 
redirect="false" path="LoginNovo" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO" 
redirect="false" path="LoginNovo" /> 
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   <forward name="QUESTAO_AMOSTRAGEM_1" 
redirect="false" path="QuestaoAmostragem1" /> 
   <forward name="QUESTAO_AMOSTRAGEM_2" 
redirect="false" path="QuestaoAmostragem2" /> 
   <forward name="QUESTAO_AMOSTRAGEM_3" 
redirect="false" path="QuestaoAmostragem3" /> 
   <forward name="QUESTAO_AMOSTRAGEM_4" 
redirect="false" path="QuestaoAmostragem4" /> 
   <forward name="FINAL" redirect="false" path="Final" 
/> 
   <forward name="FINAL_REPORT" redirect="false" 
path="FinalReport" /> 
   <forward name="SUCESSO_ALTERAR" redirect="false" 
path="QuestionarioDet" /> 
   <forward name="SUCESSO_DETALHAR" redirect="false" 
path="QuestionarioDet" /> 
   <forward name="SUCESSO_EXCLUIR" redirect="false" 
path="QuestionarioView" /> 
   <forward name="SUCESSO_CONSULTAR" redirect="false" 
path="QuestionarioView" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_INICIAR_QUESTIONARIO" 
redirect="false" path="QuestaoAmostragem1" /> 
   <forward name="ERRO_INSERIR" redirect="false" 
path="QuestionarioDet" /> 
   <forward name="ERRO_ALTERAR" redirect="false" 
path="QuestionarioDet" /> 
   <forward name="ERRO_DETALHAR" redirect="false" 
path="QuestionarioDet" /> 
   <forward name="ERRO_EXCLUIR" redirect="false" 
path="QuestionarioView" /> 
   <forward name="ERRO_CONSULTAR" redirect="false" 
path="QuestionarioView" /> 
  </action> 
  <!-- Adm --> 
  <action path="/adm/exportaExcelAction" 
type="tcc.control.exportaexcel.control.ExportaExcelAction" 
name="ExportaExcelForm" scope="request" validate="false"> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_PREPARAR_FILTRO" 
redirect="false" path="ExportaExcelFil" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_PREPARAR_FILTRO" 
redirect="false" path="ExportaExcelFil" /> 
   <forward name="ERRO_ACTION_FILTRAR" redirect="false" 
path="ExportaExcelFil" /> 
  </action> 
  <action path="/adm/limparBaseAction" 
type="tcc.control.limparbase.LimparBaseAction" name="LimparBaseForm" 
scope="request" validate="false"> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_PAGINA_LIMPAR_BASE" 
redirect="false" path="LimparBase" /> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_LIMPAR_BASE" 
redirect="false" path="LimparBase" /> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_PAGINA_LIMPAR_USUARIO" 
redirect="false" path="LimparUsuario" /> 
   <forward name="SUCESSO_ACTION_LIMPAR_USUARIO" 
redirect="false" path="LimparUsuario" /> 
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   <forward name="ERRO_ACTION_LIMPAR_USUARIO" 
redirect="false" path="LimparUsuario" />    
   <forward name="ERRO_ACTION_LIMPAR_BASE" 
redirect="false" path="LimparBase" /> 
  </action> 
 </action-mappings> 
 <!-- ===================================== Controller 
Configuration --> 
 <controller 
processorClass="org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor"/> 
 <!-- ================================ Message Resources 
Definitions --> 
 <message-resources parameter="questionario-messages"/> 
 <!-- ======================================= Plug Ins 
Configuration --> 
 <!-- comment following if struts1.0.x --> 
 <plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin" > 
  <set-property property="definitions-config" value="/WEB-
INF/tiles-defs.xml" /> 
  <set-property property="moduleAware" value="true" /> 
  <set-property property="definitions-parser-validate" 
value="true" /> 
 </plug-in> 
 <!-- end comment if struts1.0.x --> 
 <plug-in 
className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> 
  <set-property property="pathnames" value="/WEB-
INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml"/> 
 </plug-in> 
</struts-config> 
 
O arquivo tiles-defs.xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE tiles-definitions PUBLIC "-//Apache Software 
Foundation//DTD Tiles Configuration 1.1//EN" 
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/tiles-config_1_1.dtd"> 
<tiles-definitions> 
 <definition name="MasterTemplate" 
path="/jsp/questionario/templates/masterTemplate.jsp" > 
  <put name="topo" 
value="/jsp/questionario/templates/topo.jsp"/> 
  <put name="progresso" 
value="/jsp/questionario/templates/progresso.jsp"/> 
  <put name="body" value="${body}"/> 
  <put name="menu" value="${menu}"/> 
 </definition> 
 <definition name="PaginaEntrada" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/login/index.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="EsqueceuSenha" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
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  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/login/esqueceuSenha.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="ExplicacaoUso" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/login/explicacao.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="Login" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/login/login.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="LoginNovo" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/login/loginNovo.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="QuestaoAmostragem1" extends="MasterTemplate" 
> 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/tipoamostragem/tipoAmostragem1.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="QuestaoAmostragem2" extends="MasterTemplate" 
> 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/tipoamostragem/tipoAmostragem2.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="QuestaoAmostragem3" extends="MasterTemplate" 
> 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/tipoamostragem/tipoAmostragem3.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="QuestaoAmostragem4" extends="MasterTemplate" 
> 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/tipoamostragem/tipoAmostragem4.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="Final" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menu1.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/orientacao/orientacao.jsp"/> 
 </definition> 
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 <definition name="FinalReport" 
path="/jsp/questionario/orientacao/orientacaoReport.jsp"> 
 </definition> 
 <!-- ADM --> 
 <definition name="ExportaExcelFil" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/exportaexcel/exportaExcelFiltro.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="SincronizadorServerUpload" 
extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/sincronizadorserver/sincronizadorServer
PaginaUpload.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="SincronizadorServerDownload" 
extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/sincronizadorserver/sincronizadorServer
PaginaDownload.jsp"/> 
 </definition>  
 <definition name="SincronizadorClientUpload" 
extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/sincronizadorclient/sincronizadorClient
PaginaUpload.jsp"/> 
 </definition>  
 <definition name="SincronizadorClientDownload" 
extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/sincronizadorclient/sincronizadorClient
PaginaDownload.jsp"/> 
 </definition>  
 <definition name="ImportaDadosBunge" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/importadadosbunge/importaDadosBunge.jsp
"/> 
 </definition>  
 <definition name="LimparBase" extends="MasterTemplate" > 
  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/limparbase/limparBase.jsp"/> 
 </definition> 
 <definition name="LimparUsuario" extends="MasterTemplate" > 
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  <put name="menu" 
value="/jsp/questionario/templates/menuAdm.jsp"/> 
  <put name="body" 
value="/jsp/questionario/adm/limparbase/limparUsuario.jsp"/> 
 </definition> 
</tiles-definitions> 
 
O arquivo web.xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
     
<!DOCTYPE web-app   
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN" 
     "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd"> 
       
<web-app> 
 <!-- Standard Action Servlet Configuration (with debugging) --> 
 <servlet> 
  <servlet-name>action</servlet-name> 
  <servlet-
class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class> 
  <init-param> 
   <param-name>config</param-name> 
   <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-
value> 
  </init-param> 
  <init-param> 
   <param-name>debug</param-name> 
   <param-value>2</param-value> 
  </init-param> 
  <init-param> 
   <param-name>detail</param-name> 
   <param-value>2</param-value> 
  </init-param> 
  <load-on-startup>2</load-on-startup> 
 </servlet> 
 <!-- Standard Action Servlet Mapping --> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>action</servlet-name> 
  <url-pattern>*.do</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 
 <!-- The Usual Welcome File List --> 
 <welcome-file-list> 
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
 </welcome-file-list> 
 <!-- Struts Tag Library Descriptors --> 
 <taglib> 
  <taglib-uri>/tags/struts-bean</taglib-uri> 
  <taglib-location>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-
location> 
 </taglib> 
 <taglib> 
  <taglib-uri>/tags/struts-html</taglib-uri> 
  <taglib-location>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-
location> 
 </taglib> 
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 <taglib> 
  <taglib-uri>/tags/struts-logic</taglib-uri> 
  <taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-
location> 
 </taglib> 
 <taglib> 
  <taglib-uri>/tags/struts-nested</taglib-uri> 
  <taglib-location>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-
location> 
 </taglib> 
 <taglib> 
  <taglib-uri>/tags/struts-tiles</taglib-uri> 
  <taglib-location>/WEB-INF/struts-tiles.tld</taglib-
location> 
 </taglib> 
 <security-constraint> 
  <web-resource-collection> 
   <web-resource-name>action</web-resource-name> 
   <description></description> 
   <url-pattern>/adm/*</url-pattern> 
   <http-method>HEAD</http-method> 
   <http-method>GET</http-method> 
   <http-method>POST</http-method> 
   <http-method>PUT</http-method> 
   <http-method>DELETE</http-method> 
  </web-resource-collection> 
  <auth-constraint> 
   <role-name>questionario</role-name> 
  </auth-constraint> 
  <user-data-constraint> 
   <description>no description</description> 
   <transport-guarantee>NONE</transport-guarantee> 
  </user-data-constraint> 
 </security-constraint>  
 <login-config> 
  <auth-method>BASIC</auth-method> 
 </login-config>  
 <security-role> 
  <description></description> 
  <role-name>questionario</role-name> 
 </security-role>   
</web-app> 
 
O arquivo exportaExcelFiltro.jsp: 
 
<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-1" language="java" 
%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
<script language="Javascript1.1" 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/scripts/funcoesData.js"></scr
ipt> 
<script language="JavaScript" 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/scripts/popcalendar.js"></scr
ipt> 
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<br clear="all"> 
<html:errors/> 
<br clear="all"> 
<div id="tabpesquisa"> 
<div class="titulo2"> 
 Exportação Dados p/ Excel 
</div> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<html:form action="/adm/exportaExcelAction.do" method="post"> 
 <html:hidden property="action" value="ACTION_FILTRAR"/> 
 <table width="619"> 
  <tr> 
   <td colspan="2">  
    <div class="tituloLogin"> 
     Questionário: 
    </div>     
    <div class="campoLogin">  
     <html:select property="codQuestionario"> 
      <logic:notEmpty 
name="ExportaExcelForm" property="questionarioCol"> 
          <html:optionsCollection 
property="questionarioCol" value="value" label="label"/>   
      </logic:notEmpty> 
     </html:select> 
    </div> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td colspan="2">  
    <div class="tituloLogin"> 
     Intervalo datas: 
    </div>     
    <div class="campoLogin">  
     <html:text property="dtInicio" size="12" 
maxlength="10"/> <font size="1"><img 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/imagens/calendario/calendario
.gif" alt="Selecione a data inicial" onclick="popUpCalendar(this, 
window.document.ExportaExcelForm.dtInicio, 'dd/mm/yyyy')" 
align="top"/></font> à <html:text property="dtFim" size="12" 
maxlength="10"/> <font size="1"><img 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/imagens/calendario/calendario
.gif" alt="Selecione a data final" onclick="popUpCalendar(this, 
window.document.ExportaExcelForm.dtFim, 'dd/mm/yyyy')" 
align="top"/></font> 
    </div> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td colspan="2">  
    <div class="tituloLogin"> 
     Filtrar campos: 
    </div>     
    <div class="campoLogin">  
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     <html:multibox property="isExportAll" 
value="N" onclick="isExportAllClick(this);"/> <font size="1"> 
<i>(Caso não todos os campos serão exportados.) </i> </font> 
    </div> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td colspan="2">    
    <logic:notEmpty name="ExportaExcelForm" 
property="perguntasCol"> 
     <br clear="all"> 
     <% int count = 1; %> 
     <% String cdQuestaoPergunta = ""; %> 
    
     <logic:iterate name="ExportaExcelForm" 
property="perguntasCol" id="vo" type="tcc.util.ValueObject"> 
      <div class="campoLogin">  
       <% cdQuestaoPergunta = 
(String)vo.get("codQuestao") + "~" + (String)vo.get("codPergunta") 
;%> 
       <html:multibox 
property="perguntasExporta" value="<%= cdQuestaoPergunta %>" /> 
      </div>      
      <div class="tituloLogin" 
style="width:80px"> 
       <bean:write name="vo" 
property="titulo"/> 
      </div>  
      <% if(count % 3 == 0) out.write("<BR 
clear=ALL><BR clear=ALL>"); %> 
      <% count++; %>    
      
     </logic:iterate> 
    </logic:notEmpty> 
   </td> 
  </tr>   
 </table> 
 <br clear="all"> 
 <div class="tituloLogin">  
  <a href="#" 
onClick="executaSubmit(document.forms[0]);"><img 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/imagens/btselecionar.gif" 
border="0" tabindex="7"/></a> 
 </div> 
 <br clear="all"> 
 <table width="619"><tr><td>&nbsp;</td></td></table> 
</html:form> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
</div> 
<script> 
 function executaSubmit(form){ 
     form.submit();  
  } 
 function isExportAllClick(field){ 
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  window.document.ExportaExcelForm.action.value = 
'ACTION_PREPARAR_FILTRO';    
  window.document.ExportaExcelForm.submit(); 
 }  
</script> 
 
O arquivo limparBase.jsp: 
 
<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-1" language="java" 
%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
 
<br clear="all"> 
 
<font size="2"><b> 
Atenção! Todas as respostas armazenadas serão removidas! Favor 
verificar backup do dados antes de prosseguir! 
</b></font> 
   
<html:errors/> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
 
<div id="tabpesquisa"> 
<div class="titulo2"> 
 Limpar Base 
</div> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<html:form action="/adm/limparBaseAction.do" method="post" > 
 <html:hidden property="action" value="ACTION_LIMPAR_BASE"/> 
 <div class="tituloLogin"> 
  <html:checkbox property="senha"/> Confirma exclusão? 
 </div>   
 <br clear="all">  
 <br clear="all"> 
 <div class="tituloLogin">  
  <input type="submit" value="Limpar Base >>"> 
 </div> 
 <br clear="all"> 
</html:form> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
</div> 
<script> 
 function submitLimparBaseForm(){ 
  LimparBaseForm.submit(); 
 } 
</script> 
 
O arquivo esqueceSenha.jsp: 
 



 265

<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-1" language="java" 
%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
<br clear="all"> 
<html:errors/> 
<logic:equal name="sucesso" value="true"> 
 <div class="aviso" align="right"><table width="599" 
cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td colspan="2" 
valign="top"><img src="/Questionario/jsp/imagens/ctsupesquerdo.gif" 
alt="" width="5" height="5" hspace="0" vspace="0" border="0" 
align="left"><img src="/Questionario/jsp/imagens/ctsupdireito.gif" 
alt="" width="5" height="5" hspace="0" vspace="0" border="0" 
align="right"></td></tr> 
 <tr> <td width="22" align="center" valign="top" nowrap><img 
src="/Questionario/jsp/imagens/icoatencao.gif" alt="Atenção!" 
width="12" height="12" border="0"></td><td width="598"><div 
class="texto"> 
 Email enviado com sucesso. 
 </div></td></tr> 
 <tr><td colspan="2" valign="top"><img 
src="/Questionario/jsp/imagens/ctinfesquerdo.gif" alt="" width="5" 
height="5" hspace="0" vspace="0" border="0" align="left"><img 
src="/Questionario/jsp/imagens/ctinfdireito.gif" alt="" width="5" 
height="5" hspace="0" vspace="0" border="0" 
align="right"></td></tr></table></div> 
</logic:equal> 
<div id="tabpesquisa"> 
<div class="titulo2"> 
 Segurança de senhas 
</div> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<div class="tituloLogin" style="width: 500px;">  
 Caso você já tenha executado seu cadastro e perdeu sua senha, 
digite seu login de usuário  
 abaixo que o sistema lhe encaminhará um email com as 
informações necessárias para sua utilização. 
</div> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<html:form action="esqueceuSenhaAction.do" method="post" > 
 <html:hidden property="action" value="ACTION_ENVIAR_EMAIL"/> 
 <div class="tituloLogin"> 
  Login de Usuário: 
 </div>   
 <div class="campoLogin">  
  <html:text property="cdBeneficiario" size="24" 
maxlength="17" tabindex="2"/> 
 </div> 
 <br clear="all">  
 <br clear="all"> 
 <div class="tituloLogin">  
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  <a href="#" onClick="submitEsqueceuSenhaForm();"><img 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/imagens/btacessar.gif" 
border="0" tabindex="7"/></a> 
 </div> 
 <br clear="all"> 
</html:form> 
<br clear="all"> 
</div> 
<script> 
 function submitEsqueceuSenhaForm(){ 
  EsqueceuSenhaForm.submit(); 
 } 
</script> 
 
O arquivo index.jsp: 
 
<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-1" language="java" 
%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
 
<div id="tabpesquisa"> 
 <div class="titulo2"> 
  Seja Bem Vindo! 
 </div> 
 <br clear="all"> 
 <br clear="all"> 
 <div class="tituloLogin" style="width: 550px;"> 
  Seja bem vindo ao aplicativo Questionário Dinâmico, 
através dele você poderá 
  participar de diversas enquetes e pesquisas sobre 
diversas áreas da sua  
  empresa.<br> 
 </div> 
 <br clear="all"> 
 <br clear="all">  
 <div class="tituloLogin"> 
  <u>Para Continuar:</u> 
 </div> 
 <br clear="all"> 
 <br clear="all">  
 <html:form action="indexAction.do" method="post" >  
  <html:hidden property="action" 
value="ACTION_ESCOLHER_USUARIO"/> 
  <div class="titulo" style="width: 550px;"> 
   <html:radio property="tipoUsuario" value="1"/> 
   Meu primeiro preenchimento. 
  </div>  
  <br clear="all">   
  <div class="titulo" style="width: 550px;"> 
   <html:radio property="tipoUsuario" value="2"/> 
   Já sou cadastrado no questionário. 
  </div>   
  <br clear="all"> 
  <br clear="all"> 
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  <div class="titulo"> 
   <a href="#" onClick="javascript: 
submitIndexForm();"> 
    <img src="<%= request.getContextPath() 
%>/jsp/imagens/btcontinuar.gif" alt="Continuar" border="0" 
tabindex="5"> 
   </a>   
  </div> 
  <br clear="all"> 
  <br clear="all"> 
 </html:form>    
</div>  
 
<script> 
 function submitIndexForm(){ 
  document.IndexForm.submit(); 
 } 
</script> 
 
 
O arquivo login.jsp: 
 
<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-1" language="java" 
%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
 
<html:errors/> 
<br clear="all"> 
<div id="tabpesquisa"> 
<div class="titulo2"> 
 Identificação / Sigilo 
</div> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<html:form action="questionarioAction.do" method="post" > 
 <html:hidden property="action" value="<%= 
QuestionarioAction.ACTION_EXECUTA_LOGIN %>"/> 
 <table width="619"> 
  <tr> 
   <td colspan="2">  
    <div class="tituloLogin"> 
     Questionário:   
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
     <html:select property="codQuestionario"> 
      <logic:notEmpty 
name="QuestionarioForm" property="questionarioCol"> 
          <html:optionsCollection 
property="questionarioCol" value="value" label="label"/>   
      </logic:notEmpty> 
     </html:select> 
    </div> 
   </td> 
  </tr> 
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  <tr> 
   <td width="400" valign="top"> 
    <div class="tituloLogin"> 
     Login de Usuário: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
    <html:text property="cdBeneficiario" size="24" 
maxlength="17" tabindex="2"/> 
    </div> 
    <div class="tituloLogin"> 
     Senha: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
     <html:password property="senha" size="10" 
maxlength="8" tabindex="3"/> 
    </div>  
    <br clear="all"> 
    <br clear="all"> 
    <div class="tituloLogin">  
     <a href="#" 
onClick="QuestionarioForm.submit();"><img 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/imagens/btacessar.gif" 
border="0" tabindex="1"/></a> &nbsp; 
    </div>     
   </td> 
   <td valign="right"> 
    &nbsp; 
   </td>  
  </tr>     
 </table> 
 <br clear="all"> 
 <br clear="all"> 
</html:form> 
</div> 
 
O arquivo loginNovo.jsp: 
 
<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-1" language="java" 
%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
 
<html:errors/> 
 
<br clear="all"> 
<div id="tabpesquisa"> 
<div class="titulo2"> 
 Novo Usuário 
</div> 
<br clear="all"> 
<br clear="all"> 
<html:form action="questionarioAction.do" method="post" > 
 <html:hidden property="action" value="<%= 
QuestionarioAction.ACTION_EXECUTA_LOGIN_INSERINDO %>"/> 
 <table width="619"> 
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  <tr> 
   <td colspan="2">  
    <div class="tituloLogin"> 
     Questionário:   
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
     <html:select property="codQuestionario"> 
      <logic:notEmpty 
name="QuestionarioForm" property="questionarioCol"> 
          <html:optionsCollection 
property="questionarioCol" value="value" label="label" 
filter="false"/>   
      </logic:notEmpty> 
     </html:select> 
    </div> 
   </td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td width="400" valign="top"> 
    <div class="tituloLogin"> 
     Nome: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
    <html:text property="email" size="30" 
tabindex="2"/> 
    </div>    
    <div class="tituloLogin"> 
     Login de Usuário: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
    <html:text property="cdBeneficiario" size="24" 
maxlength="17" tabindex="2"/> 
    </div> 
    <div class="tituloLogin"> 
     Email: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
    <html:text property="email" size="24" 
tabindex="2"/> 
    </div>     
    <div class="tituloLogin"> 
     Senha: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
     <html:password property="senha" size="10" 
maxlength="8" tabindex="5"/> 
    </div>  
    <br clear="all"> 
    <div class="tituloLogin"> 
     Confirmação Senha: 
    </div>   
    <div class="campoLogin">  
     <html:password property="confirmaSenha" 
size="10" maxlength="8" tabindex="5"/> 
    </div>   
    <br clear="all"> 
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    <br clear="all"> 
    <div class="tituloLogin">  
     <a href="#" 
onClick="QuestionarioForm.submit();"><img 
src="<%=request.getContextPath()%>/jsp/imagens/btacessar.gif" 
border="0" tabindex="7"/></a> 
    </div>        
   </td> 
   <td valign="right"> 
    &nbsp; 
   </td>  
  </tr>     
 </table> 
 <br clear="all"> 
 <br clear="all"> 
</html:form> 
</div> 
 
 
 


