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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo o projeto e desenvolvimento de um sistema 

de informação que auxilie técnicos e treinadores de Taekwondo WTF. 

Através da coleta, armazenamento e manipulações dos dados referentes às 

participações dos atletas em competições, os técnicos e treinadores poderão 

analisar os históricos destes atletas em competições, observando suas evoluções 

assim como informações estatísticas de competições, permitindo o ajuste no modelo 

de treinamento adaptando-o as características de cada atleta e os resultados 

obtidos. 

 
Palavras-chave: Taekwondo, Análise e Projeto OO, Programação Web, Java EE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse capítulo será apresentado o contexto no qual se insere este trabalho e 

as justificativas que motivam sua realização, assim como os objetivos propostos e a 

forma de organização deste projeto. 

 

 

1.1 Contextualização e Motivação 

 

Taekwondo, cuja pronúncia em português é “tê-com-dô”, significa a arte de 

usar os pés e as mãos. O Taekwondo é uma arte marcial coreana que combina 

práticas tradicionais (técnicas básicas e de defesa pessoal, armas e toda sua 

filosofia enquanto arte marcial) e esportivas (treinamento voltado para competições, 

adotando técnicas de treinamento esportivo moderno e de alto desempenho). 

O Taekwondo vem se desenvolvendo muito rapidamente, principalmente após 

sua inclusão nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), como modalidade de exibição e 

sua aceitação como esporte olímpico nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000).  

Tal cenário obriga que os responsáveis apresentem inovações tanto 

tecnológicas quanto metodológicas, no sentido de elevar cada vez mais o nível do 

esporte e conseqüentemente elevando o seu aspecto de Arte Marcial. Juntamente 

com esta evolução novas necessidades foram surgindo, tais como métodos e 

ferramentas capazes de auxiliar os profissionais responsáveis pelo treinamento de 

clubes e seleções a obterem melhores resultados. 

A atividade de tomada de decisões é complexa e crucial nas empresas pois é 

necessária a todo o tempo e em todos os níveis da mesma, carecendo ações 

momentâneas e análise de futuro (Rezende, 1999). Nesse contexto a Tecnologia da 

Informação, que é a geração de informações úteis e oportunas através de recursos 

computacionais (Rezende, 1999) e a Informática oferecem soluções capazes de 

auxiliar esses profissionais na geração, manutenção e aplicação das informações 

presentes no ambiente onde estes profissionais estão inseridos. 

Modernamente, o software ou sistema de informação deve estar com o foco 

no negócio empresarial e com o objetivo de auxiliar os processos de tomada de 

decisões (estratégicas, táticas ou gerenciais e operacionais) (Rezende, 1999). Esta 
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afirmação nos permite imaginar um sistema de informação com características tais 

que possam auxiliar técnicos e treinadores no processo de tomada de decisões 

dentro do cenário esportivo do Taekwondo. 

Outra motivação para o autor é o desejo de estudar as tecnologias envolvidas 

na especificação da Java EE 5, utilizando uma metodologia orientada a objetos, 

como forma de aperfeiçoamento profissional e técnico. Este estudo tem como foco 

as necessidades citadas acima, realizando um estudo de caso com a Federação 

Catarinense de Taekwondo (FCTKD). 

 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo principal a análise e desenvolvimento do 

projeto de um sistema de apoio ao treinamento de Taekwondo, oferecendo 

informações que auxiliem técnicos e treinadores na execução de suas atividades. 

Este sistema irá reunir informações das competições e dos atletas que hoje, 

quando realizado, são colhidas, armazenadas e manipuladas de forma errônea ou 

ineficiente, muitas vezes perdendo informações importantes. Através da análise 

destas informações será possível definir o tipo de treinamento que deverá ser 

aplicado, além de auxiliar na definição de metas para a equipe e o seu 

acompanhamento durante o período de competições, assim como uma visualização 

do desempenho e evolução dos atletas. 

Ao final do deste projeto será construído um documento contendo os 

principais conceitos, modelos e diagramas, juntamente com a implementação do 

sistema proposto contendo os módulos de cadastrados básicos e participações dos 

atletas nas competições. Estes módulos formam a base do sistema para que outras 

funcionalidades possam ser adicionadas ao projeto futuramente. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 
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• Explicitar as informações relevantes ao Taekwondo, para fins de requisitos 

do sistema, com base na análise do referido esporte no Brasil e, em 

particular, em Santa Catarina (onde se aplicará o sistema). 

• Verificar através da análise das características funcionais a existência de 

softwares, comerciais ou não, similares ao sistema proposto. 

• Obter experiência no desenvolvimento de aplicações Java (SE, EE) e 

Web, através do estudo destas tecnologias e sua aplicação neste projeto. 

• Implementação dos requisitos funcionais definidos pelos usuários e 

descritos no projeto, permitindo a sua validação e implantação em 

ambiente de produção. 

 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Para atender os objetivos propostos, este trabalho está estruturado da 

seguinte forma: 

• O Capítulo 1 apresenta as motivações e a justificativa para o estudo e 

desenvolvimento do trabalho. 

• No Capítulo 2 é apresentado o domínio do problema, contextualizando o 

projeto e descrevendo o problema em questão. Neste capítulo será 

apresentado o problema específico, a solução proposta e suas limitações. 

• No Capítulo 3 é apresentado um estudo de mercado, onde foram levantados 

alguns softwares ligados a mesma área, descrevendo as características 

destes softwares, seus pontos positivos e negativos. 

• No Capítulo 4 é detalhado o desenvolvimento do projeto, descrevendo seus 

conceitos, metodologias e tecnologias utilizadas, além dos diagramas e 

modelos conceituais referentes ao domínio do problema. 

• No Capítulo 5 será apresentado a implementação do sistema, através de 

telas e diagramas referentes ao domínio da aplicação (software). Serão 

apresentadas suas as principais telas e relatórios, oferecendo uma visão 

geral do sistema. 

• Finalmente no Capítulo 6 serão expostas as dificuldades encontradas, 

sugestões para trabalhos futuros e a conclusão do projeto. 
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2 DOMÍNIO DO PROBLEMA 

 

Nesse capítulo será apresentado o domínio do problema, descrevendo o que 

é o Taekwondo, sua história, regras e componentes, além de um detalhamento do 

problema e a solução proposta por este projeto. 

 

 

2.1 Taekwondo 

 

O que é o Taekwondo 

O Taekwondo é uma arte marcial coreana que significa literalmente o 

“caminho dos pés e das mãos”. 

Dessa forma, sua história e evolução estão fortemente ligadas à história da 

própria Coréia. Na Coréia, o Taekwondo derivou-se de uma arte marcial de defesa 

chamada “Subak” ou “Taekkyon”, sendo desenvolvido com o objetivo de oferecer um 

caminho para o treinamento do corpo e mente, sob o nome de “Sonbae” na época 

onde a Coréia era composta por 3 (três) reinos. (WTF, 2006) 

Ainda hoje existem controvérsias sobre a época exata de seu surgimento. 

Para Lee (1977), o Taekwondo surgiu na Coréia há aproximadamente 1300 anos 

atrás. Já Kim (2000), afirma que o Taekwondo surgiu aproximadamente há 1800 

anos. Outros historiadores consideram esta arte mais antiga ainda. 

A Coréia antigamente era formada por 3 reinos: Koguryo, Baek Je e Silla. Silla 

era o menor dos reinos, constantemente invadido e saqueado. Para se defender, o 

rei de Silla criou uma elite de guerreiros composta por jovens aristocratas e militares, 

sob o nome de “Hwa Rang”. Esses jovens guerreiros seguiam um rigoroso código de 

honra, no qual o respeito e a lealdade eram suas bases. Os “Hwa Rangs”, 

juntamente com este código ficaram conhecidos por “Hwa Rang-Do”. Esse grupo, 

além dos treinos comuns para época com o uso de armas, dava ênfase também ao 

treinamento corpo a corpo, mental e físico. Com a ajuda dos “Hwa Rang-Do”, Silla 

se tornou o reino mais forte e conseguiu a unificação dos três reinos. 

Muitos séculos se passaram e no dia 10 de agosto de 1910 a Coréia foi 

invadida e dominada pelo Japão; o governo colonial japonês então proibiu qualquer 
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prática cultural coreana, não só as artes marciais como também o estudo da língua 

coreana, o canto, as roupas tradicionais, etc.  

Durante o período da colonização japonesa, os coreanos praticaram de forma 

escondida essas atividades. Com a independência da Coréia em 1945, vários lideres 

de artes marciais queriam voltar às formas tradicionais coreanas de combate 

desarmado, e a partir de 1946, foram abandonando a influência do Karatê aplicada 

pela colonização japonesa. Tentaram então unificar as diferentes escolas de artes 

marciais, mas não obtiveram sucesso. O Taekwondo só ficou conhecido com esse 

nome no ano de 1955, quando o General Choi Hong Hi conseguiu unificar as 

diversas escolas de “Taekwondo”, dando origem a International Taekwondo 

Federation (ITF). (Lee,1977) 

O Taekwondo veio para o Brasil em 1970, através do Grão Mestre Sang Min 

Cho, o responsável pela introdução da arte no país.(Kim, 2000) 

O Taekwondo de hoje é similar a outras artes marciais de origem oriental, 

principalmente dos países que cercam a Coréia, como Japão e China, apresentando 

algumas características em comum entre elas. (WTF, 2006). Apesar destas 

semelhanças a dinâmica apresentada pelo esporte e incorporada a sua estrutura o 

torna bem diferente das demais artes marciais. Este aspecto permite ao praticante 

entrar em contato com dois mundos diferentes, a prática de uma arte marcial milenar 

e um esporte Olímpico, dando-lhe um aspecto mais moderno. 

Esta união entre o antigo e o moderno permitiu que o Taekwondo se 

adaptasse a esta época, mantendo sua filosofia e espírito marcial. 

 

 

Os Estilos de Taekwondo 

 

Após a unificação dos diversos estilos de luta da Coréia sob o nome de 

Taekwondo, este não parou de crescer. Em 1964 é criada a KTA (Korean 

Taekwondo Association). Em 1967 é criada a ITF (International Taekwondo 

Federation), presidida pelo general Choi Hong Hi. 

A arte começa, então, a se modificar para assumir status de esporte e poder 

realizar competições que a divulguem pelo mundo: é nesta fase que surge a idéia da 

utilização de protetores, para garantir a integridade física dos competidores. 
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Paralelamente, a ITF começa a formar mestres e a enviá-los para diversos países 

do mundo para que haja maior divulgação da arte. 

Porém, no ano de 1972, o general Choi Hong Hi é expulso do país por 

envolver-se em disputas políticas entre as Coréias do Sul e do Norte (inimigas desde 

a época da guerra entre elas -1949/1955). No entanto, ele leva consigo a sede do 

ITF para o Canadá. 

A reação da cúpula taekwondista coreana veio em seguida. Com o apoio do 

governo sul-coreano é criada, no dia 28 de maio de 1973 a WTF (World Taekwondo 

Federation), sediada em Seul, presidida pelo Dr. Un Young Kim e unificada sob o 

estilo Kukkiwon. As modificações são rapidamente passadas aos mestres ligados à 

entidade, o que provoca até os dias de hoje pequenas diferenças dentro do mesmo 

estilo, o que se explica pelo fato dessa mudança ter se dado de forma tão brusca e 

repentina. 

Representando uma espécie de marco inaugural da entidade como nova 

reguladora da prática do Taekwondo no mundo, é realizado, neste mesmo ano 

(1973) o 1º Campeonato Mundial de Taekwondo, na cidade de Seul, evento que 

passaria a se repetir a cada dois anos, a partir daquela data. 

A WTF é a entidade responsável pela prática e organização dos eventos de 

Taekwondo do estilo Kukkiwon, reconhecido pelo COI como esporte olímpico. 

Outros estilos de Taekwondo foram criados por mestres e integrantes 

insatisfeitos com a administração do Taekwondo pela WTF. Entre eles podemos 

citar o STF (Songahm Taekwondo Federation), estilo vinculado a ATA (American 

Taekwondo Association) fundada em 1969 em Omaha, Nebraska (EUA) pelo então 

mestre Haeng Ung Lee. Cada estilo possui suas próprias normas, estrutura 

curricular, filosofia e regras, tanto internas quando de competição. 

Este trabalho tratara apenas as competições de Taekwondo do estilo 

Kukkiwon organizadas e/ou chanceladas pela WTF. 

 

 

Competições 
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Os dirigentes do Taekwondo perceberam que a popularização do Karatê se 

deu após o surgimento de competições, e que o Taekwondo também poderia delas 

se beneficiar para se tornar mais popular. 

Em 1964 foi realizado na Coréia o primeiro campeonato de Taekwondo no 

mundo (Lee,1977). No dia 19 de Janeiro de 1973, quase uma década após, houve o 

primeiro campeonato no Brasil, denominado I Campeonato Carioca. Também neste 

mesmo ano foi realizado o I Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Em 28 de maio 

de 1973, aconteceu na sua sede, Kukkiwon, Seul na Coréia do Sul, o primeiro 

campeonato mundial, com a participação de 20 paises em um total de 200 atletas 

(Goulart, 1994, Kim, 2000). 

Entre 15 e 18 de maio de 1974 foi realizado o 1° Seminário de Arbitragem 

Internacional na Kukkiwon com a participação de 16 árbitros de 11 paises. Entre 17 

e 22 de setembro de 1978 na Cidade do México, foi realizado o 1° Campeonato Pan-

Americano com a participação de 152 competidores de 10 países. 

No dia 17 de julho de 1980, o Comitê Olímpico Internacional (COI) outorgou 

reconhecimento à Federação Mundial de Taekwondo em sua 83ª Sessão Geral que 

aconteceu em Moscou. Neste mesmo ano o Taekwondo participou dos Primeiros 

Jogos Universitários Mundiais, na Universidade de Santa Clara, Califórnia, EUA 

(Goulart, 1994). 

Nos jogos Olímpicos de Seul (1988) e Barcelona (1992) passou a ser uma 

modalidade demonstrativa, mas nas Olimpíadas de Sydney (2000) foi considerada 

oficial, tendo a participação de apenas uma atleta brasileira, Carmem Carolina. Nas 

olimpíadas de Atenas (2004) o Brasil conseguiu conquistar 3 vagas das 4 

disponíveis para cada país. Dois atletas fizeram historia no Taekwondo brasileiro, 

Diogo Silva e Natalia Falavigna que ficaram em quarto lugar, sendo que o outro 

atleta, Marcel Wenceslau, foi eliminado já na primeira luta. 

No ano de 2005 a Seleção Brasileira de Taekwondo conseguiu sua melhor 

participação em campeonatos mundiais, conquistando a primeira medalha de ouro 

com a atleta Natália Falavigna e um vice-campeonato com o atleta Márcio 

Wenceslau. Percebe-se, portanto, a crescente divulgação deste esporte no cenário 

nacional e mundial e uma participação brasileira cada vez maior. 

Neste ano de 2007 espera-se uma grande participação da Seleção Brasileira 

nos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, confirmando a ótima fase em que o 

Taekwondo nacional esta passando. 
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Regras de competição 

 

Aqui serão abordadas as regras que dizem a respeito aos árbitros e lutadores 

segundo o The World Taekwondo Federation (WTF). 

O objetivo destas regras é assegurar a padronização de todas competições 

mundiais de Taekwondo (Akilian, 2006). 

Com as regras estabelecidas é possível se gerenciar com justiça e 

imparcialidade todos os combates pertencentes às competições de todos os níveis 

promovidos e/ou organizados pela WTF, uniões regionais e membros de 

associações nacionais, assegurando uma aplicação padronizada. 

Em todas as competições organizadas pela WTF ou entidades filiadas as 

regras devem ser aplicadas, mas se, alguma entidade quiser mudar alguma regra na 

sua competição, deverá ter a autorização da WTF para fazê-la. No entanto estes 

pedidos não podem se referir à pontuação, avisos, deduções de pontos e área de 

competição (Akilian, 2006). 

 

 

Ringue 

 

O ringue é composto de duas áreas em conjunto, a área de competição e a 

área de segurança: 

A área de competição deve medir 10 metros quadrados, de cor única e 

discreta, para não atrapalhar os atletas e não desviar a atenção do público; a área 

de segurança pode ser de um ou dois metros, adicionada junto a toda área de 

competição e a cor do tatame deverá ser diferente da usada na área de competição.  

A área de competição pode também estar numa plataforma de 0,5 metros – 

0,6 metros de altura desde a base, se necessário, e a parte externa da linha de 

limite deve ter uma inclinação inferior a 30 graus para a segurança dos competidores 

(WTF, 2006). 
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Figura 2.1 – Área de Competição 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Plataforma de Competição 

 

 

Árbitros 
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Em uma luta existe a participação conjunta de 4 juizes e 1 árbitro. O árbitro se 

apresenta na área de competição durante toda a luta, sendo o responsável pelo 

andamento da mesma, podendo intervir a qualquer momento para dar advertências, 

punições, permitir a entrada de médicos ou paralisar momentaneamente a luta por 

qualquer motivo que ache necessário.  

Os juizes ficam a uma distancia de meio metro da área de segurança: cada 

juiz fica nas esquinas do ringue virado para o centro. A função dos juízes é de anotar 

os pontos válidos através de uma súmula ou dispositivo que marque eletronicamente 

a pontuação (Akilian, 2006). 

 

 

Competidores 

 

Numa competição oficial, os competidores precisam estar filiados a alguma 

associação reconhecida pela WTF, e são separados pelas seguintes características: 

sexo, faixa etária, graduação e peso, em cada categoria (WTF, 2006). 

O torneio de Taekwondo é uma competição decidida de acordo com regras, 

ocorre contato físico direto e colisão física entre os competidores. A divisão de peso 

foi estabelecida para que se reduza o impacto entre os competidores, para proteger 

e criar condições iguais durante a troca de técnicas entre os atletas (Akilian, 2006). 

Os pesos estão divididos da seguinte maneira: 

 

CATEGORIA MASCULINO FEMININO 

FIN Não exceder 54 kg Não exceder 47 kg 

FLY +54 kg e não exceder 58 kg + 47 kg e não exceder 51 kg 

BANTAN +58 kg e não exceder 62 kg +51 kg e não exceder 55 kg 

FEATHER +62 kg e não exceder 67 kg +55 kg e não exceder 59 kg 

LIGTH +67 kg e não exceder 72 kg +59 kg e não exceder 63 kg 

WELTER +72 kg e não exceder 78 kg +63 kg e não exceder 67 kg 

MIDDLE +78 kg e não exceder 84 kg +67 kg e não exceder 72 kg 

HEAVY +84 kg +72 kg 

Tabela 2.1 – Divisão de Pesos nas categorias convencionais (WTF, 2006) 



 23  
 

 

 

 

Os pesos para os Jogos Olímpicos estão divididos da seguinte forma: 

 

 

MASCULINO 

FEMININO 

Não exceder 58 kg Não exceder 49 kg 

+58 kg e não exceder 68 kg +49 kg e não exceder 57 kg 

+68 kg e não exceder 80 kg +57 kg e não exceder 67 kg 

+80 kg  +67 kg 

Tabela 2.2 – Divisão de pesos na categoria Olímpica (WTF, 2006) 

 

 

Divisão dos pesos para os Campeonatos Mundiais Júnior: 

 

CATEGORIA MASCULINO FEMININO 

FIN Não exceder 45 kg Não exceder 42 kg 

FLY +45 kg e não exceder 48 kg +42 kg e não exceder 44 kg 

BANTAM +48 kg e não exceder 51 kg +44 kg e não exceder 46 kg 

FEATHER +51 kg e não exceder 55 kg +46 kg e não exceder 49 kg 

LIGHT +55 kg e não exceder 59 kg +49 kg e não exceder 52 kg 

WELTER +59 kg e não exceder 63 kg +52 kg e não exceder 55 kg 

LIGHT MIDDLE +63 kg e não exceder 68 kg +55 kg e não exceder 59 kg 

MIDDLE +68 kg e não exceder 73 kg +59 kg e não exceder 63 kg 

LIGHT HEAVY +73 kg e não exceder 78 kg +63 kg e não exceder 68 kg 

HEAVY +78 kg +68 kg 

Tabela 2.3 – Divisão de pesos em Mundiais Juniores (WTF, 2006) 
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Duração da luta 

 

A duração do combate é de três (3) rounds de dois minutos com um minuto 

de descanso entre os rounds.  

No caso de empate, após o término do terceiro round, um quarto round de 

dois minutos será realizado como tempo extra, utilizando o sistema de morte súbita. 

Esse round será realizado um minuto após o término do terceiro round. (WTF, 2006). 

 

 

Protetores e uniforme 

 

Os atletas devem estar vestidos com dobok (uniforme) e protetores 

reconhecidos pela WTF, a saber, protetor de tórax, protetor de cabeça, protetor 

genital, protetor de antebraço, protetor de canela, luvas e protetor bucal, antes de 

adentrar a área de competição.  

Os protetores genitais, de antebraço e caneleira devem ser vestidos por 

dentro do uniforme de Taekwondo. O competidor deve trazer os protetores pessoais 

aprovados pela WTF, bem como luvas e protetor bucal, para seu uso pessoal. O uso 

de qualquer outro item na cabeça, exceto o protetor de cabeça, não será permitido 

(WTF, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Protetor Tradicional e Protetor Eletrônico 
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Áreas de Pontuação 

 

As áreas do corpo que são permitidas para pontuação são somente tórax e 

cabeça. O tórax envolve toda a área coberta pelo protetor, desde a axila até a bacia, 

golpes na coluna vertebral não são permitidos. Na cabeça, são permitidos golpes na 

área frontal e a lateral da face, inclusive orelhas. Não são permitidos golpes na parte 

de trás da cabeça e nuca. (WTF, 2006). 

 

 

Pontuação 

 

As pontuações são marcadas quando os golpes atingem as áreas permitidas 

com força e precisão. Técnicas aplicadas no tórax equivalem a um ponto, na cabeça 

dois pontos e se houver contagem do arbitro para knock down (contagem até dez 

para validar o nocaute) é adicionado um ponto a mais. 

Os pontos devem ser imediatamente anotados e divulgados, podendo ser por 

protetores com sensores eletrônicos ou pelos próprios árbitros que devem anotar 

usando placares eletrônicos ou placar manual (súmula). 

Na utilização de placar eletrônico ou placar manual a pontuação somente é 

valida se ao menos três árbitros marcarem o ponto ao mesmo tempo (Akilian, 2006). 

 

 

2.2 Organização de Eventos 

 

Um evento pode ser definido como um acontecimento previamente planejado, 

com objetivos claramente definidos e obedecendo a um cronograma. 

Dentre os eventos esportivos, têm-se as seguintes divisões: 

• Campeonato: competição onde todos os concorrentes se enfrentam 

pelo menos uma vez. 

• Torneio: competição que é realizada em um curto espaço de tempo, 

onde os participantes são eliminados do evento após primeira derrota. 

• Olimpíadas: Competição que reúne varias modalidades esportivas. 
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• Festival: evento esportivo participativo e informal. Visa à integração e 

promoção da modalidade, e principalmente motivar os participantes. 

 

 

2.3 A Tecnologia da Informação e o Taekwondo 

 

Dentro do cenário esportivo temos muitos exemplos da aplicação da 

tecnologia da informação e a informática como ferramenta para auxiliar no 

desenvolvimento dos esportes e/ou das competições esportivas. Um famoso 

exemplo é o “tira-teima” utilizado pelas emissoras de TV para analisar uma 

determinada jogada em jogos de futebol, onde através do congelamento de uma 

jogada é traçado uma linha entre os jogadores para verificar se havia ou não 

impedimento na jogada. 

Neste contexto o Taekwondo também já se beneficiou com a informática, 

incorporando as suas competições o placar eletrônico para marcação da pontuação, 

faltas e tempos durante uma luta. Estas marcações, antes do placar eletrônico, eram 

realizadas através de súmulas preenchidas manualmente pelos árbitros durante os 

rounds das lutas. Com o placar eletrônico o atleta e seu técnico podem saber o 

placar da luta durante o round, ou logo após um ataque, verificando se este foi 

executado com sucesso ou não, além de deixar a disputa mais transparente, uma 

vez que a marcação é instantânea, não deixando espaços para manipulações nos 

resultados. 

Atualmente estamos observando outro avanço no Taekwondo possibilitado 

pela informática, a utilização de protetores eletrônicos para a marcação da 

pontuação. Recentemente houve uma competição na Coréia do Sul onde estes 

equipamentos foram testados.  

Esta é, sem dúvida, uma tendência cada vez maior de se utilizar a tecnologia 

da informação e a informática nas diversas modalidades esportivas e seus eventos. 
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2.4 Problemática 

 

Este trabalho será baseado nas atividades da Seleção Catarinense de 

Taekwondo, composta pelos atletas das diversas categorias, responsável técnico e 

treinador, ocorrendo a troca de informações entre estas pessoas sobre o 

desempenho dos atletas e das competições em geral. 

A equipe é formada basicamente por dois atletas por categoria de peso, 

sendo um reserva e um titular. Isto garante que em uma eventual lesão ou na 

impossibilidade do atleta titular disputar uma competição, não ocorra o desfalque na 

equipe na categoria deste atleta, além de oferecer um estímulo aos demais atletas 

do estado que almejam uma vaga na equipe. 

A comunicação entre os responsáveis pelas atividades (treinos, competições, 

amistosos, etc.) é realizada, normalmente, de forma oral. Como este processo não 

segue um procedimento formal nem dispõe de um sistema que o auxilie, é possível 

que algumas informações referentes aos atletas ou as competições sejam 

esquecidas ou simplesmente desconsideradas. 

Analisando o fato de que atualmente o Taekwondo tornou-se muito mais 

competitivo e equilibrado nos seus combates, estas informações não analisadas 

podem trazer resultados negativos aos treinamentos, o que se reflete nas 

competições. 

Uma vez que estas informações, presentes nas etapas de treinamento e 

competição, forem armazenadas, tratadas e apresentadas de uma maneira clara e 

objetiva aos responsáveis, estes poderão acompanhar o desenvolvimento dos 

atletas com mais precisão e verificar quais pontos poderão ser corrigidos, além 

facilitar na análise e definição do calendário esportivo que as equipes deverão 

seguir, baseando-se nos resultados já obtidos em edições anteriores. 

 

 

2.5 Proposta da Solução 

 

A proposta deste trabalho é desenvolver um projeto de software, permitindo 

que se construa um sistema que ofereça aos profissionais de Taekwondo meios de 

armazenar e manipular os dados de atletas e competições, apresentando estas 
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informações através de relatórios, gráficos ou outras ferramentas computacionais 

aos usuários interessados. 

Estas informações serão compostas basicamente pelos históricos dos atletas 

e sua evolução nas competições, detalhando a participação dos atletas nas 

competições além de apresentar informações estatísticas destas, permitindo uma 

análise tanto dos atletas quando das competições realizadas. 

Este trabalho descreverá a análise e estudo do problema, a elaboração do 

projeto de um sistema de informação para apoio de treinamentos de Taekwondo, 

englobando tanto os atletas individualmente como seleções e equipes de clubes e 

academias. Contará com um repositório de dados, atletas, competições e suas 

participações, oferecendo aos usuários uma análise mais detalhada destes dados 

obtendo informações importantes para o desenvolvimento dos treinamentos e dos 

atletas. 

Neste projeto será abordada a construção do modelo lógico do sistema, assim 

como o seu desenvolvimento e teste em ambiente real. Uma vez que não há 

nenhuma solução que contemple o cenário exposto, o desafio inicial será 

compreender totalmente o problema exposto, partindo para seu desenvolvimento 

posteriormente. Para este trabalho será focada a criação da base de dados que irá 

armazenar os dados referentes aos atletas, treinadores, competições e as 

participações dos atletas nas competições, podendo detalhar por confrontos. Estes 

dados serão a base para o desenvolvimento das demais funcionalidades do sistema. 

 

 

2.6 Delimitações 

 

Abaixo segue a delimitação desde projeto: 

• O sistema está baseado nas regras adotadas pela Federação Mundial de 

Taekwondo redigidas até 2006 (WTF é o órgão responsável pelas 

competições do estilo Taekwondo Kukkiwon). 
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3 SOLUÇÕES COMERCIAIS 

 

Este capítulo lista as principais ferramentas existentes que apresentam 

características similares ao sistema proposto, avaliando suas funcionalidades, prós e 

contras. 

 

 

3.1 Softwares para Taekwondo 

 

As soluções comerciais existentes hoje para a o Taekwondo são divididas 

basicamente em duas áreas: 

• Softwares especializados na computação de pontos e gerenciamento das 

lutas em competições. Estes softwares são na sua grande maioria 

placares eletrônicos que promovem a auditoria das lutas (pontuação, 

tempos e faltas durante os combates) podendo oferecer o gerenciamento 

da competição. 

• Softwares especializados na administração de academias, focado 

principalmente no setor financeiro da mesma. Estes softwares podem 

apresentar módulos para controle de alunos, porém suas funcionalidades 

não ultrapassam o controle de freqüência e seu histórico na academia 

e/ou no Taekwondo (histórico de graduação). 

 

Neste segundo grupo não encontramos softwares de gerenciamento de 

academias exclusivas de Taekwondo, mais sim um software genérico para 

academias de diversas modalidades. 

 

 

TKD Scorer Lite 

 

O software TKD Scorer Lite, disponível para download gratuito de sua versão 

trial e com algumas limitações de recursos em 

http://www.microactive.com.au/TKDScorerLite.htm.  
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Este software oferece aos seus usuários um ambiente para auditoria de lutas 

de Taekwondo através de um placar eletrônico no qual serão computados os pontos 

válidos, faltas e tempo do combate. 

A figura 3.1 apresenta a interface principal do software, disponibilizada 

apenas na língua inglesa. 

Figura 3.1 – TKD Scorer Lite: Tela principal 

 

O TKD Scorer Lite é extremamente fácil de utilizar e configurar, além de já 

implementar as novas regras adotas pela WTF, tais como Vitória por diferença de 

pontos, vitória por limite de pontos e Golden Point. 

Todas as variáveis configuráveis podem ser alteradas através da tela de 

configuração, ilustrada pela figura 3.2. Nela é possível informar os nomes dos 

atletas, número de rounds para cada luta, duração de cada round, tempo de 

intervalo entre os rounds, além de aspectos visuais como cores de fundo, 

mensagens, etc. 
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Figura 3.2 – TKD Scorer Lite: Tela de configuração 

 

O TKD Scorer Lite oferece uma solução completa e acessível quanto ao 

gerenciamento de lutas de Taekwondo. Foi desenvolvido na Austrália e sua licença 

completa custa $19.95. Por tratar-se de uma ferramenta bem completa e de fácil 

utilização, este custo permite que clubes e academias possam buscar uma melhoria 

nas suas competições sem grandes investimentos. 

 

 

Martial Arts Organizer 

 

O Martial Arts Organizer, disponível para download gratuito de sua versão trial 

e com algumas limitações de recursos em  

http://www.martialartsorganizer.com/4contents/home.htm.  

Desenvolvido exclusivamente para instrutores de artes marciais, o Martial Ats 

Organizer oferece um controle rápido e fácil de cadastro de estudantes, 

comparecimento, taxas e mensalidades, promoções, etc. Também oferece suporte a 
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cartões de identificação dos estudantes e equipe de funcionários, através da leitura 

de códigos de barras e identificação da pessoa da base de dados. 

A figura 3.3 apresenta a interface para cadastro de estudantes. 

 

Figura 3.3 – Martial Arts Oganizer: Tela de Cadastro de Estudante 

 

Um ponto negativo seria o fato de sua interface gráfica com o usuário oferecer 

apenas o inglês como idioma, dificultando a sua utilização em academias de país 

cuja língua não seja o inglês, como no caso de academias do Brasil. 

O Martial Arts Organizer está na sua quarta versão e o preço para a versão 

completa é de $ 349.00, tornando-se uma solução com um custo elevado para 

clubes e academias de pequeno e médio porte. 

 

 

3.2 Softwares para Treinamento 

 

Alguns softwares comerciais oferecem soluções genéricas a todas as artes 

marciais, mas por serem genéricos, acabam por suprimindo algumas características 

dessas artes marciais.  
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Dentre os softwares pesquisados apenas um apresentou um controle mais 

refinado para o treinamento, porém não focado nos resultados das competições. 

 

 

My Training Diary 

 

O My Training Diary, disponível para download gratuito de sua versão trial e 

com algumas limitações de recursos em 

http://www.microactive.com.au/MyTrainingDiary.htm. 

Desenvolvido com o objetivo de auxiliar técnicos, atletas e equipe de apoio, 

tanto de atletas iniciantes quanto já profissionais, oferecendo um controle diário dos 

treinamentos do atleta, verificando objetivos e evolução do atleta. A figura 3.4 mostra 

a tela onde o usuário poderá informar os o estado do atleta diariamente dentro de 

várias categorias pré-cadastradas, obtendo uma evolução diária do atleta. 

 

Figura 3.4 – My Training Diary: Acompanhamento Diário 

 



 34  
 

 

Através da tela de acompanhamento diário o usuário poderá verificar qual o 

estado do atleta, assim como estabelecer pontos falhos que precisam ser corrigidos. 

Após inserir os dados, será possível ao usuário verificar os gráficos de 

evolução do atleta no período determinado, exibindo para cada item presente na 

tabela de características uma linha no gráfico. A figura 3.5 mostra exibe a tela de 

gráfico de evolução do atleta. 

 

Figura 3.5 – My Training Diary: Gráficos de Acompanhamento Diário 

 

Um ponto negativo seria o fato de sua interface gráfica com o usuário oferecer 

apenas o inglês como idioma, dificultando a sua utilização por pessoas não 

familiarizadas com o inglês, como ocorre com o Martial Arts Arganizer. 

Para o acompanhamento diário, e detalhado das atividades dos atletas, o My 

Training Diary se apresenta como uma solução completa e acessível a todos, 

oferecendo certa facilidade no seu uso e recursos bem interessantes para o 

acompanhamento do treinamento de atletas. 
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Por não focar exclusivamente em uma única modalidade, a sua utilização 

inicial requer configurações e cadastros extras para que o software gerencie uma 

determinada modalidade. 

Este software foi desenvolvido na Austrália e sua licença completa custa 

$15.00. Considerando a facilidade do seu uso e seu objetivo, pode-se considerar 

este um software com um baixo custo, comparando-o com outros softwares mais 

simples e com um custo muito mais elevado. 

 

 

3.3 Conclusão 

 

Dentre os softwares analisados, aquele que mais se aproximou da proposta 

deste trabalho foi o My Training Diary. O foco deste software é o gerenciamento do 

treinamento diário do atleta, porém requer um esforço muito grande, uma vez que 

estes dados devem ser informados diariamente e em um nível muito detalhado, o 

que pode apresentar-se como uma dificuldade na hora da sua utilização. 

Após analise dos softwares, chegamos à conclusão que não há soluções 

exclusivas para o Taekwondo, sendo ela para o gerenciamento de alunos ou atletas, 

possibilitando o estudo e aplicação de ferramentas que atendam a esta demanda. 

Além do treinamento de competição, outras áreas dentro do Taekwondo 

também podem ser utilizadas como áreas de aplicação das tecnologias da 

informação e informática, como o controle de testes de graduação, hoje pouco 

explorado. 

Neste contexto, pode-se afirmar que o mercado de softwares especializados 

para Taekwondo não atende a demanda que cresce a cada dia, sendo para 

treinamento, competições, graduação e outras áreas mais específicas do 

Taekwondo. 
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4 ANÁLISE E PROJETO 

 

Este capítulo abrange todas as etapas do desenvolvimento deste projeto, 

iniciando pela definição da metodologia, tecnologias e recursos computacionais 

utilizados, passando pela descrição detalhada dos seus requisitos, modelagem e 

desenvolvimento destes. 

 

 

4.1 Metodologia 

 

A metodologia é um roteiro que permite o uso de uma ou várias técnicas por 

opção dos desenvolvedores do sistema ou software, auxiliando o desenvolvimento 

de projetos, sistemas e softwares, de modo que os mesmos atendam as 

necessidades do cliente e/ou usuário (Rezende, 1999). Uma metodologia auxilia os 

projetistas e desenvolvedores na construção de softwares de forma mais sistemática 

e precisa. 

Será utilizada a metodologia proposta por Michael Blaha e James Rumbaugh 

(Rumbaugh, 2006). Por se tratar de uma metodologia OO (Orientada a Objetos) 

independe de uma linguagem de programação específica até os estágios finais. 

Como notação gráfica será utilizada a UML 2.0. 

(Rumbaugh, 2006) diz que “o processo consiste em montar um modelo de 

uma aplicação e depois acrescentar detalhes a ele durante o projeto. A mesma 

notação é usada da análise ao projeto para implementação, de modo que a 

informação acrescentada em um estágio de desenvolvimento não precisa ser 

perdida ou traduzida para o próximo estágio”. Esta metodologia baseia-se nos 

princípios da Engenharia de Software, permitindo ao projetista/desenvolvedor 

técnicas que facilitem o processo de criação de software. 

Quando se utiliza metodologias modernas, com abordagem da Engenharia de 

Software, a qualidade, a produtividade e a documentação devem ser elaborados 

juntamente com o desenvolvimento de cada fase e não no fim do projeto (Rezende, 

1999). Por esse motivo, durante todas as fases do desenvolvimento o documento do 

projeto, contendo todas as decisões, diagramas e descrições dos componentes que 
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fazem parte do sistema estará sendo atualizado, permitindo uma alteração na 

estrutura do sistema sem que haja grandes conseqüências. 

O desenvolvimento de software apresenta uma seqüência de etapas bem 

definidas, cada uma com uma finalidade, entrada e saída distintas. 

• Concepção do sistema. Conceba uma aplicação e formule requisitos 

preliminares. 

• Análise. Entenda profundamente os requisitos construindo modelos. O 

objetivo da análise é especificar o que precisa ser feito, não como é feito. 

Você precisa compreender o problema antes de experimentar a solução. 

• Projeto do sistema. Crie uma estratégia de alto nível – a arquitetura – para 

resolver o problema da aplicação. Estabeleça políticas para guiar o 

subseqüente projeto de classes. 

• Projeto de classes. Desenvolva e ajuste os modelos do mundo real da 

análise, de modo que sejam possíveis de ser implementados em computador. 

Determine algoritmos para realizar as operações. 

• Implementação. Traduza o projeto em código de programação e estruturas 

de banco de dados. 

• Teste. Assegure-se de que a aplicação esteja adequada para uso real e 

realmente satisfaça os requisitos. 

• Treinamento. Ajude os usuários a dominar a nova aplicação. 

• Implantação. Coloque a aplicação em produção e, harmoniosamente, ajuste-

a as aplicações legadas. 

• Manutenção. Preserve a viabilidade de longo prazo da aplicação. 

(Rumbaugh, 2006) 

 

Por tratar-se de uma abordagem OO, grande parte do esforço de 

desenvolvimento de software passa para as fases de análise e projeto. 

Segundo (MARTINS, 1994), “As técnicas de baseadas em objetos aumentam 

a capacidade dos analistas de várias formas surpreendentemente diversas”. As 

técnicas baseadas em objetos trabalham com modelos mais próximos a nossa 

realidade, facilitando o processo de abstração e modelagem do sistema. 
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Três Modelos 

 

Nesta metodologia é aplicado o conceito dos Três Modelos. Cada modelo 

descreve um ponto de vista diferente do sistema e são aplicados durante todo o 

estágio do desenvolvimento, adquirindo detalhes enquanto o desenvolvimento 

prossegue. Uma descrição completa de um sistema exige modelos de todos os três 

pontos de vista. 

 

• O modelo de classes descreve a estrutura estática dos objetos 

em um sistema e seus relacionamentos, contendo diagramas de classes. 

Um diagrama de classes é um gráfico cujos nós são classes e cujos arcos 

são relacionamentos entre as classes. 

• O modelo de estado descreve os aspectos de um objeto que 

mudam com o tempo, contendo diagramas de estados. Um diagrama de 

estados é um gráfico cujos nós são os estados e cujos arcos são as 

transições entre os estados. 

• O modelo de interações descreve como os objetos em um 

sistema cooperam para conseguir resultados mais amplos, contendo casos 

de usos, diagramas de seqüência e diagrama de atividades. Um caso de 

uso focaliza a funcionalidade de um sistema. Um diagrama de seqüência 

mostra os objetos que interagem e a seqüência de tempo de suas interações. 

Um diagrama de atividades elabora etapas de processamento importantes. 

 

Cada modelo descreve um aspecto do sistema, mas contém referências aos 

ouros modelos. O modelo de classes descreve a estrutura de dados em que os 

modelos de estados e interações operam. As operações no modelo de classes 

correspondem a eventos e ações. O modelo de estados descreve a estrutura de 

controle dos objetos. Ele mostra decisões que dependem dos valores dos objetos e 

causa ações que mudam os valores e os estados dos objetos. O modelo de 

interações focaliza as trocas entre os objetos e oferece uma visão geral holística da 

operação de um sistema. (Rumbaugh, 2006) 
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Ciclo de Vida do Desenvolvimento 

 

O desenvolvedor deverá definir ou selecionar um modelo de ciclo de vida 

apropriado para o contexto, a magnitude e a complexidade do projeto a ser 

desenvolvido. Além disso, deve selecionar e adequar as normas, os métodos, os 

procedimentos, as linguagens de programação e as ferramentas a serem utilizadas 

em todo o ciclo de vida (Rocha, 2001). Neste projeto será adotado o ciclo de vida 

seguindo o Desenvolvimento Iterativo. 

Segundo Rumbaugh (2006), este modelo é a melhor escolha para a maioria 

das aplicações, já que ele responde bem às mudanças e minimiza o risco de falha, 

oferecendo um rápido feedback sobre o progresso do projeto (Rumbaugh, 2006). 

Por esse motivo optamos pela sua utilização. 

 

 

4.2 Concepção do Sistema 

 

Aqui serão detalhados os passos iniciais para a concepção do sistema, 

definindo as motivações que levaram a construir este projeto, quem utilizará e sua 

finalidade. 

Estes dados são obtidos através de entrevistas realizadas com os usuários do 

sistema proposto, através de perguntas que nos auxiliarão a definir com maior 

clareza as reais necessidades e as expectativas destes usuários. 

 

• Para quem é o sistema? 

O sistema será modelado para atender as necessidades da Federação 

Catarinense de Taekwondo (FCTKD), possuindo como usuários finais os técnicos e 

treinadores associados a esta entidade, responsáveis pelos treinamentos e 

competições dos atletas que compõem as equipes monitoradas. 

 

• Que problemas ele resolverá? 

A falta de informação sobre os atletas e os seus resultados nas competições, 

dificultando o acompanhamento da evolução dos atletas durante o período de 

treinamento. Outro problema encontrado é a falta de informações específicas das 



 40  
 

 

competições disputadas. Estas informações podem ser utilizadas para definir o 

calendário de competições da equipe, priorizando as competições melhor 

classificadas. 

 

• Onde ele será usado? 

Em conjunto com os técnicos treinamentos, oferecendo a estes informações 

que auxiliarão nas tomadas as decisões, tais como quais competições serão 

disputadas, ajustando os treinamentos (carga e intensidade) de acordo com o 

calendário definido e os resultados já obtidos em competições passadas. 

 

• Quando ele será necessário? 

Espera-se que uma versão funcional deste sistema esteja disponível no 

segundo semestre de 2007, visando o planejamento do ano de 2008. 

 

• Por que ele é necessário? 

No escopo estadual, este sistema auxiliará no desenvolvimento e evolução do  

Taekwondo catarinense, colocando-o entre os melhores do Brasil e permitindo que 

os atletas catarinenses possam pleitear uma vaga nas seleções olímpicas e 

nacionais. 

 

• Como ele funcionará? 

Através de formulários pré-definidos os usuários poderão realizar as 

operações de cadastros básicos e recuperação destes dados. Os usuários também 

poderão gerar relatórios e comparações entre as competições já cadastradas no 

sistema e as participações dos atletas nestas competições. 

 

 

Estudo de Caso: Federação Catarinense de Taekwondo 

 

A Federação Catarinense de Taekwondo (FCTKD) é a entidade que 

regulamenta a prática do Taekwondo no estado de Santa Catarina. 

Dentre outras funções, ela é responsável por definir e treinar a Seleção 

Catarinense de Taekwondo, infantil, juvenil e adulto, masculina e feminina. 
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Hoje uma pequena parcela da FCTKD é informatizada, o que acarreta em 

uma perda de informação, afetando principalmente os setores administrativo e 

técnico. A implantação de um sistema de informação que auxilie a FCTKD no 

gerenciamento de sua equipe através da análise dos dados dos atletas e 

competições tornaria a FCTKD uma entidade mais preparada para os desafios 

futuros, oferecendo uma estrutura mais sólida para o desenvolvimento de seus 

associados e consequentemente o Taekwondo catarinense no cenário nacional. 

 

 

O Problema 

 

O Taekwondo nacional vem se destacando no cenário mundial, como 

podemos constatar ao analisar os últimos resultados dos atletas brasileiros nas 

competições internacionais. Acompanhando esta evolução, o Taekwondo 

catarinense luta para estar entre as grandes potências do Taekwondo brasileiro. 

Apesar dos bons resultados obtidos pelos atletas catarinenses nas últimas 

competições nacionais, fica clara a necessidade de investimentos nessa 

modalidade. Além de investimentos financeiros, ferramentas capazes de auxiliar os 

técnicos e treinadores durante o período de treinamento, acompanhando a evolução 

dos atletas através dos seus resultados e classificando as competições poderá 

acelerar essa evolução. 

Atualmente a FCTKD conta com um treinador e um técnico, responsáveis por 

elaborar os treinamentos e definir a equipe que disputará os campeonatos nacionais. 

Hoje os dados referentes às participações dos atletas nas competições, quando 

existem, estão armazenados em meios onde muitas vezes a consulta se torna 

impossíveis, além de não oferecer dados precisos sobre os resultados dos atletas.  

Como os atletas estão em constante evolução, o acompanhamento dos 

treinamentos, assim como os resultados obtidos nas diversas competições são 

dados importantes para definir o futuro do atleta e da equipe.  

A comunicação e troca de informações entre os responsáveis pela equipe é 

realizada muitas vezes de forma informal, o que ocasiona a perda de informações. 

A única parte informatizada na FCTKD são os cadastros básicos das 

associações, alunos, faixas-pretas, professores e mestres filiados à FCTKD. 
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A Solução – O Projeto Sonsu 

 

A solução proposta para o problema apresentado consiste em um sistema 

informatizado onde o usuário pudesse informar os dados dos atletas, competições e 

as participações dos atletas nas competições. Através da análise destes dados será 

possível observar a evolução do atleta assim como criar uma base de dados com o 

objetivo de armazenar dados sobre as competições. 

Através desta base de dados os treinadores, técnicos e responsáveis pelas 

equipes poderão definir os calendários de competições que cada equipe irá disputar. 

Para identificar o projeto buscou-se um nome que representasse os seus 

objetivos e que fosse ligado ao Taekwondo. Por essa razão adotou-se o nome 

Sonsu, que significa atleta em coreano. Sendo o coreano a língua do país de origem 

do Taekwondo, a Coréia, e ter como principal objetivo do sistema o apoio aos 

treinamentos dos atletas de Taekwondo, o termo sonsu consegue expressar 

exatamente os sentimentos das pessoas que conceberam o projeto. 

 

 

Requisitos 

 

Requisitos são descrições das necessidades ou dos desejos para um produto. 

O objetivo básico da fase de requisitos é identificar e documentar o que é realmente 

necessário, em uma forma que comunica claramente essa informação ao cliente e 

aos membros da equipe de desenvolvimento (Larman, 2000). Os requisitos indicam 

“o quê” o sistema deverá fazer, ou a forma como ele deve se comportar. 

A especificação dos requisitos de software do sistema refere-se à análise dos 

itens de software do sistema usados para determinar os seus requisitos funcionais e 

não-funcionais (Rocha, 2001). 

Para realizar o levantamento dos requisitos, foram realizadas entrevista com 

os usuários e especialistas na área. Um fator que contribuiu para esta fase foi o 

conhecimento do domínio do problema do analista, auxiliando os usuários a melhor 

expor suas necessidades. Também foi levada em consideração à temática envolvida 
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e os problemas enfrentados pelos técnicos e treinadores na execução de suas 

atividades. Os atletas informaram quais informações seriam relevantes durante o 

período de treinamento e nas suas participações nas competições. 

Os requisitos funcionais e não funcionais surgiram após a fase de entrevistas 

e levantamentos de informações sobre o domínio do problema com os usuários do 

sistema. 

A tabela 4.1 identifica os requisitos funcionais obtidos. 

 

Requisito Descrição 

RF01 Armazenar Informações das Equipes: permitir a inclusão, alteração 

e exclusão das equipes cadastradas, quando não mais necessárias. 

RF02 Armazenar Informações dos Treinadores: permitir a inclusão, 

alteração e exclusão dos treinadores cadastrados, quando não mais 

necessários. Os treinadores serão as pessoas responsáveis pelo 

treinamento dos atletas e suas informações. 

RF03 Armazenar Informações dos Atletas: permitir a inclusão, alteração 

e exclusão dos atletas cadastrados, quando não mais necessários. 

RF04 Armazenar Informações das Competições: permitir a inclusão, 

alteração e exclusão das competições cadastradas, quando não mais 

necessárias. 

RF05 Armazenar as Participações dos Atletas nas Competições: 

permitir informar as participações dos atletas nas competições, 

informando resultados e dados específicos de cada participação. Os 

dados podem ser detalhados por confronto e/ou resumidos por 

participação. Estes dados fornecerão o histórico e desempenho dos 

atletas nas competições. 

RF06 Impressão dos Detalhes das Entidades: gerar um relatório fixo 

contendo os dados presentes nos detalhes de cada uma das 

entidades cadastradas no sistema. 

RF07 Relatório de Desempenho Individual: gerar um relatório contendo o 

desempenho individual de um determinado atleta nas competições 

dentro de um determinado intervalo de tempo (resultados obtidos nas 

participações). 

Tabela 4.1 – Requisitos Funcionais 
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Os requisitos funcionais podem ser definidos como as funções ou atividades 

que o software ou sistema faz (quando pronto) ou fará (quando em 

desenvolvimento) (Rezende, 1999). Os requisitos funcionais nada mais são do que 

as funcionalidades que o sistema deve possuir para poder ser aceito. Estes 

requisitos indicam para quê o sistema será desenvolvido, limitando-se a seus 

aspectos funcionais. 

A tabela 4.2 lista os requisitos não funcionais definidos para o sistema. 

 

Requisito Descrição 

RNF01 Segurança: acesso controlado de usuários através de login, senha e 

papel (grupo). Cada área do sistema estará vinculada a um grupo, 

onde apenas os usuários pertencentes a este grupo poderão acessar. 

RNF02 Facilidade de uso: fácil utilização, minimizando os passos 

necessários para realização das operações, apresentando interface 

amigável e não exigindo conhecimentos prévios de determinada 

tecnologia para a sua operação. 

RNF03 Idioma: utilizar interface em português brasileiro. 

RNF04 Suporte a múltiplos usuários: disponibilizar a aplicação em um 

ambiente onde todas as pessoas envolvidas possam compartilhar a 

informação, simultaneamente ou não. 

RNF05 Independência de banco de dados: utilizar uma arquitetura que 

permita a utilização de qualquer Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados (SGBD), sem que sejam necessárias alterações no código-

fonte do sistema. 

Tabela 4.2 – Requisitos Não Funcionais 

 

 

A identificação destes requisitos não funcionais auxiliou na tarefa de 

determinar a melhor arquitetura de software a ser utilizada para a implementação da 

aplicação. Esta arquitetura foi estabelecida na etapa de projeto, demonstrada a 

seguir. 
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Arquitetura e Tecnologias Utilizadas 

 

Interpretando os requisitos não-funcionais observamos a necessidade de 

utilizar o sistema em uma intranet e/ou internet, indicando que a arquitetura e as 

tecnologias adotadas neste projeto possibilitem o desenvolvimento e sua utilização 

neste contexto. 

Numa abordagem “bottom-up” (de baixo para cima), a definição dos 

componentes do projeto inicia-se pela linguagem de programação, seguindo pelo 

repositório de dados em direção à interface gráfica. 

 

• Linguagem de Programação 

Um dos objetivos deste projeto é possibilitar ao autor o estuda de uma 

linguagem orientada a objetos, por esse motivo buscou-se no mercado 

linguagens que utilizem este paradigma e que atenda aos requisitos definidos 

pelo usuário. 

Analisando as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento Enterprise 

e Web utilizando Orientação a Objetos, optamos por utilizar a Java Enterprise 

Edition 5 (Java EE 5) e Java Standart Edition 6 (Java SE 6), pois reúnem em 

uma mesma especificação todos os componentes necessários para o 

desenvolvimento do projeto, de acordo com a arquitetura definida. 

A escolha de Java EE 5 deve-se também pelo fato de possuir boa 

documentação, com manuais, fóruns e comunidades de usuários espalhados 

por todo o mundo, diminuindo o tempo de resposta de um determinado 

problema.  

Outro ponto importante é o desejo do projetista / desenvolvedor de 

estudar as tecnologias que compõem o padrão Java EE 5. 

 

• Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) 

O requisito RNF05 indica que o sistema deverá ser independente quanto a 

banco de dados. Este requisito é atendido através da tecnologia escolhida para o 

mapeamento objeto-relacional, detalhada a seguir, porém é necessária a escolha 

de um SGBD durante a fase de desenvolvimento do projeto. 
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Procurou-se a utilização de um SGBD gratuito e com uma boa 

documentação, o que facilitaria o processo de desenvolvimento. Dessa forma 

optou-se por utilizar o SGBD Oracle Database 10g Express Edition (Oracle, 

2007), versão 10.2.0. Apesar de o ORACLE ser um SGBD comercial, a versão 

XE (Express Edition) é gratuita para Download, instalação e utilização. Esta 

versão apresenta algumas restrições quanto ao Hardware e tamanho das bases 

por ela gerenciadas, porém estas restrições não inviabilizam o seu uso neste 

projeto, pois se trata de um sistema de pequeno porte. Mesmo possuindo estas 

limitações o Oracle XE é totalmente funcional. 

Optou-se por utilizar o Oracle XE por tratar-se de um SGBD robusto, 

confiável e com ótima documentação, além de possuir ferramentas 

administrativas que auxiliam no seu gerenciamento. 

Sendo a versão XE uma versão mais “enxuta”, sua instalação é simples e 

não requer uma configuração de hardware muito potente, apenas 256 MB de 

memória RAM disponível e espaço no HD para sua instalação (aproximadamente 

1.5 Gb). 

 

• Persistência Objeto-Relacional 

Existem diversas opções no mercado para realizar a persistência dos 

objetos da aplicação, dentre elas podemos destacar: JDBC, Entity Beans (EJB 

2.x) e Java Persistence API (JPA). 

Optamos por utilizar a Java Persistence API, dando uma maior 

flexibilidade ao projeto comparando com as demais. Esta flexibilidade permite 

uma melhor reutilização do código e dos módulos, pois faz parte de um padrão 

formal (EJB 3.0), podendo ser utilizada em um container Web, um container EJB 

ou aplicação Desktop. 

A utilização da JPA nos permite respeitar o requisito não-funcional RNF05, 

permitindo a utilização de outros SGBDs apenas alterando algumas 

configurações no sistema. 

Como Framework para a persistência e mapeamento objeto-relacional, 

utilizaremos o TopLink, framework desenvolvido pela Oracle que acompanha o 

servidor de aplicação escolhido. A escolha do TopLink deu-se por dois motivos: o 

primeiro é por ser da mesma empresa que desenvolve o SGBD escolhido para o 

projeto, a ORACLE, possibilitando uma maior compatibilidade entre estes 
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componentes. Outro motivo é que o TopLink é a implementação de referência 

para frameworks de mapeamento objeto-relacional, definida pela Sun. Desta 

forma mantemos a compatibilidade com o restante das tecnologias Java EE 5 e 

com o SGBD escolhido. 

 

• Container dos componentes de negócio 

Existem bons containers EJB 3.0 gratuítuos/livres, dentre eles podemos 

citar: JBoss 4.0.5, JBoss 5 beta, Sun Application Server e o GalssFish.  

Buscando uma maior compatibilidade com as tecnologias Sun adotadas 

neste projeto, optamos por utilizar o GlassFish (GlassFish, 2007), pois além de 

ser um projeto open source e de responsabilidade da Sun, apresentou-se 

estável e com uma boa performance, comparando com o seu concorrente direto, 

o JBoss. 

Outro ponto importante é o fato do GlassFish ser a Implementação de 

Referência (IR) da Sun para Servidor de Aplicação Java, suportando toda a 

especificação Java EE 5. 

Foi utilizada a versão v1 ur1 p01 b02 do GlassFish. 

 

• Componentes de negócio 

Os componentes de negócio serão desenvolvidos utilizando EJB 3.0. Isto 

permite a criação de uma camada de negócio inteiramente independente, 

aumentando a sua flexibilidade e reutilização, além de ser compatível com todas 

as tecnologias adotadas até o momento. 

 

• Container Web 

Será utilizado o Container Web padrão do GlassFish, o Grizzly. 

 

• Componentes Web 

A camada de front-end foi implementada utilizando-se JSF 1.2, que se 

encarrega de gerar dinamicamente as interfaces html para serem interpretadas 

por navegadores Web, a partir de classes de entidades e controles escritos em 

java. Foi utilizada a implementação de referência da Sun para a especificação 

do JSF (JSR 252). 
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Para facilitar o desenvolvimento das interfaces, foi utilizado o padrão 

Cascade Style Sheets (CSS) – folhas de estilo onde são definidas as 

características de interface como cor e tipo de fonte, cores de linhas, etc (Geary, 

2002). Este recurso serve para padronizar as interfaces e facilitar possíveis 

mudanças ou evoluções necessárias nas interfaces ou características de 

exibição de objetos.  

O design utilizado no projeto é uma adaptação do design Ártica 1.0, 

disponibilizado em (OSWD, 2007). Este design será utilizado pelo fato do autor 

não estar familiarizado com o desenvolvimento para a Web, o que exige certa 

experiência com manipulação de imagens e layouts. A adaptação de um design 

já construído facilitará o desenvolvimento do projeto, concentrando os esforços 

do autor no estudo dos componentes das tecnologias escolhidas. 

A figura 4.1 ilustra a interface original do Ártica 1.0. 

Figura 4.1 – Interface original do Ártica1.0 

 

• Ambiente de desenvolvimento (IDE) 

A ferramenta de desenvolvimento utilizada foi o NetBeans 5.5 (NetBeans, 

2006), possuindo ótimo suporte a Java EE 5 e ao servidor de aplicação 

escolhido (GlassFish, 2007). 
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Através do NetBeans é possível gerenciar o Servidor de Aplicação (start, 

stop), o deploy do sistema e todos os demais componentes que formam o 

sistema, com a exceção de SGBD, que possui um sistema de gerenciamento 

individual. 

 

• Geração de Relatórios 

A ferramenta escolhida para a geração de relatórios foi o JasperReport. 

Para a criação dos Layouts dos relatórios foi utilizado o iReport. Ambas nas 

versões 1.3.3. 

Além de free e open source, estas ferramentas permitem montar 

relatórios utilizando listas de objetos e gráficos, exportando-os para diversos 

formatos, entre eles: .pdf, .html, .xml, etc. 

Outro ponto importante do JasperReport é que os arquivos gerados 

podem ser disponibilizados em um repositório único de impressões, o que 

facilitaria o seu gerenciamento, podendo alterar o layout de um relatório apenas 

alterando o seu arquivo .jasper. Com isto não é necessário que toda a aplicação 

seja compilada e instalada (deploy) no servidor para que um determinado 

relatório seja atualizado. 

 

Para melhor demonstrar as tecnologias utilizadas, a figura 4.2 apresenta a 

arquitetura conceitual definida e as tecnologias que foram utilizadas na prática. 

Para cada camada definida foram listadas as tecnologias que a compõem, 

permitindo ter uma visão conceitual e prática da arquitetura e das tecnologias 

utilizadas no desenvolvimento deste projeto. 
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Figura 4.2 – Modelo conceitual e tecnologias utilizadas no projeto Sonsu 

 

 

4.3 Desenvolvimento do Projeto 

 

Seguindo a metodologia adotada, este projeto será desenvolvido durante 3 

(três) ciclos de iteração, contendo todas as fases descritas na seção 4.1 exceto a 

fase de concepção do sistema que será única. As demais fases serão executadas 

em cada um dos ciclos, tratando um conjunto específico de requisitos. Ao final de 

cada ciclo teremos uma versão parcial do sistema contendo os requisitos 

implementados no ciclo atual mais os requisitos dos ciclos anteriores, valendo 

também para sua documentação. 

No término do terceiro ciclo teremos o sistema implementado em sua 

totalidade, passando para a fase de implantação e validação junto aos usuários. A 

tabela 4.3 descreve os ciclos e seus respectivos requisitos. 
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Descrição dos Ciclos Iterativos 

  

1ª Iteração 

  - Requisitos 

    - RF01: Armazenar Informações das Equipes 

    - RF02: Armazenar Informações dos Treinadores 

    - RF03: Armazenar Informações dos Atletas 

    - RF04: Armazenar Informações das Competições 

    - RF05: Armazenar as Participações dos Atletas nas Competições 

  

2ª Iteração 

  - Requisitos: 

    - RF06: Impressão dos Detalhes das Entidades 

    - RF07: Relatório de Desempenho Individual 

  

3ª Iteração 

  - Requisito 

    - RNF01: Segurança 

Tabela 4.3 – Descrição dos ciclos iterativos 

 

Os demais requisitos não funcionais foram incorporados ao desenvolvimento 

do projeto durante todos os ciclos. 

 

 

4.3.1 1º Ciclo Iterativo 

 

Neste ciclo serão abordados os requisitos funcionais RF01, RF02, RF03, 

RF04 e RF05 (Vide tabela 4.1 de requisitos funcionais). Todas as fases da análise, 

projeto e desenvolvimento serão realizadas obtendo ao final uma versão preliminar 

no sistema, contendo a implementação destes requisitos e sua documentação. 



 52  
 

 

A fase de análise será dividida em duas etapas, a análise de domínio e 

análise da aplicação. A análise de domínio focaliza a compreensão da essência 

real de um problema, enquanto que a análise da aplicação fundamenta-se no 

modelo de domínio incorporando artefatos de aplicação que serão vistos pelos 

usuários (Rumbaugh, 2006). 

Durante as fases de análise será construído o modelo de análise, tratando 

dos três aspectos dos objetos: estrutura estática (diagrama de classes), interações 

(modelo de interações) e ciclo de vida (modelo de estados). 

 

 

Análise de Domínio 

 

Um dos maiores problemas encontrados pelos analistas é o estudo do 

domínio do problema e a identificação de suas características. Na prática, os 

analistas precisam investigar o domínio do problema e as responsabilidades do 

sistema dentro dele (Coad, 1991). 

A fase de Análise de Domínio dedica-se a criar um modelo preciso, claro, 

conciso e correto do mundo real (Rumbaugh, 2006). Estes modelos auxiliarão o 

analista a melhor compreender os requisitos definidos para o domínio do problema, 

permitindo que o seu foco seja direcionado à compreensão do ambiente onde o 

problema está inserido. Um modelo de análise correto especifica o que precisa ser 

feito, sem definir como é feito. Isto evita que decisões de implementação interfiram 

no processo de compreensão do domínio do problema. 

 

 

Modelo de Classes de Domínio 

 

O primeiro passo para analisar os requisitos é construir um modelo de 

domínio. O modelo de domínio escreve as classes do mundo real e suas relações 

(Rumbaugh, 2006). 

Para gerar um modelo de classes do domínio, deve-se seguir os seguintes 

passos: 

• Descubra classes; 
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• Prepare um dicionário de dados; 

• Encontre associações; 

• Encontre atributos de objetos e ligações; 

• Organize e simplifique classes usando herança; 

• Verifique a existência de caminhos de acesso para as prováveis consultas; 

• Itere e refine o modelo; 

• Reconsidere o nível de abstração; 

• Agrupe classes em pacotes. 

A figura 4.3 exibe a primeira fase do processo de encontrar as classes do 

domínio do sistema. As demais fases serão responsáveis por definir as associações, 

atributos e heranças entre as classes, chegando ao modelo final de classes do 

domínio do problema. 

 

Figura 4.3 – Encontrando classes do domínio. (Rumbaugh, 2006) 

 

 

Neste ciclo serão definidas as classes para atender aos requisitos RF01, 

RF02, RF03, RF04 e RF05, portanto apenas as classes que fazem parte destes 

requisitos serão levadas em consideração. 

A primeira etapa é definir quais classes farão parte do modelo, obtidas 

seguindo os passos descritos acima. Foram encontradas as seguintes classes: 

 

Diagrama 4.1 – Classes do domínio para os requisitos do primeiro ciclo 
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O diagrama 4.2 ilustra o modelo final de classes do domínio do problema, 

definido após atribuir as associações, atributos e superclasses as classes listadas 

acima. 

 

Diagrama 4.2 – Diagrama de classes do domínio do primeiro ciclo 

 

 

Tipos Enumerados 

Os tipos enumerados nos permitem agregar em uma estrutura um conjunto de 

valores bem definidos. Estes conjuntos se relacionam com as entidades (classes) do 

sistema, possibilitando a construção de um modelo mais correto e bem definido. 

A seguir são apresentados os tipos enumerados utilizados para modelar 

alguns atributos das classes. 
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Diagrama 4.3 – Tipos enumerados associados à classe Praticante 

 

Para a classe Praticante foi utilizado o tipo enumerado Sexo, que define o 

sexo de um praticante de Taekwondo. Um praticante pode ser um atleta ou um 

treinador, homem ou mulher. 

 

 

Diagrama 4.4 – Tipos enumerados associados à classe Atleta  

 

Para a classe Atleta foram utilizados os tipos enumerados DiaSemana, 

Assiduidade, Status e Características. 
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DiaSemana define os dias da semana nos quais o atleta realiza o seu 

treinamento, podendo ser este físico, técnico ou tático. 

Assiduidade representa a freqüenta do atleta nos treinamentos. 

Status indica quando um atleta está ativo ou inativo. 

Já o conjunto de Características define as características físicas, técnicas, 

táticas e psicologias do atleta. 

 

 

Diagrama 4.5 – Tipos enumerados associados à classe Competição 

 

Para a classe Competição foram utilizados os tipos enumerados Nível e 

Conceito. 

Nível indicará o nível da competição cadastrada quanto a sua abrangência 

territorial. 

Conceito indica uma espécie de “nota” para a competição, permitindo 

classificação de uma determinada competição entre competições de mesmo nível. 
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Diagrama 4.6 – Tipos enumerados associados à classe Participação 

 

Para a classe Participação foi utilizado o tipo enumerado Classificação, que 

indica qual foi a classificação (resultado) de um atleta em uma determinada 

competição / categoria. 

 

 

Preparando um Dicionário de Dados 

 

O dicionário de dados descreve as associações, atributos, operações e 

valores de enumeração. (Rumbaugh, 2006). Este dicionário descreve precisamente 

cada classe que compõe o modelo de domínio, incluindo o escopo da classe dentro 

do problema atual, suposições e restrições quanto ao seu uso. 

 

Praticante – Praticante é a superclasse para o Treinador e Atleta, possuindo os 

dados comuns referentes ao Taekwondo. 

 

Treinador – Praticante graduado de Taekwondo com experiência em competições e 

conhecimento em técnicas específicas de treinamento esportivo. O treinador é a 

pessoa que define o tipo de treinamento, os atletas que irão compor a equipe em 

uma determinada competição dentre outras funções administrativas dentro da 

equipe. Um treinador está vinculado a uma única equipe, sendo responsável por 

todos os atletas que formam a equipe. Um treinador pode somar a função de técnico 
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dentro da equipe, que é a pessoa responsável pelo atleta no momento da luta, de 

orientar e definir estratégias para cada confronto. 

 

Atleta – Praticante de Taekwondo que participa das competições nas diversas 

modalidades presentes no Taekwondo, sendo as mais comuns às disputas de luta 

(Kyorugui), individual e em duplas, e formas (Poonse), individual ou em equipes. 

Cada atleta pertence a uma academia/clube e possui uma graduação. Sua categoria 

é definida pelo seu sexo, idade, graduação, peso e classificação (Olímpica ou 

Convencional), podendo ser alterada a cada competição. Cada Atleta está vinculado 

a uma única Equipe, podendo participar de uma ou mais competições durante seu 

período de treinamento. 

 

Equipe – Entidade que centraliza Treinadores/Técnicos e Atletas. Cada equipe é 

formada pelo conjunto de Treinadores/Técnicos e Atletas que a representará em 

competições e eventos diversos. 

 

Competição – Evento esportivo onde os atletas participam, podendo ser exclusivo 

de Taekwondo ou em conjunto com outros esportes e/ou artes marciais. Uma 

competição é formada por vários atletas divididos entre as modalidades e categorias 

definidas no seu regulamento. Um mesmo nome de competição não poderá estar 

vinculado a duas ou mais competições. 

 

Participação – Registro da participação do atleta em uma competição. Cada atleta 

poderá participar de várias competições, e uma mesma competição poderá receber 

vários atletas. Cada atleta pode participar de mais de uma modalidade e categoria 

por competição, mediante aprovação dos organizadores do evento. Para cada 

categoria que o atleta participar serão registrados os seus resultados, assim como 

colocação alcançada. 

 

Confronto – Registro detalhado dos confrontos dos atletas nas competições. Um 

confronto está associado a uma única participação. O conjunto de confrontos 

descreve em detalhes a participação do atleta em uma determinada competição. Em 

outras palavras, os confrontos apresentarão os dados na forma analítica e as 

participações na forma sintética. Apesar de ser muito importante o registro dos 
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confrontos, este não será um registro obrigatório, podendo existir participações sem 

os confrontos informados. 

 

 

Análise da Aplicação 

 

Nesta fase serão acrescentados os artefatos de aplicação ao modelo de 

domínio definido anteriormente. O resultado dessa análise serão os modelos de 

iterações da aplicação. 

(Rumbaugh, 2006) definem o processo de construção do modelo de iterações 

da aplicação através dos seguintes passos: 

• Determine a fronteira do sistema; 

• Encontre atores; 

• Encontre casos de uso; 

• Encontre eventos iniciais e finais; 

• Prepare cenários normais; 

• Acrescente cenários de variação e exceção; 

• Encontre eventos externos; 

• Prepare diagramas de atividades para casos de uso complexos; 

• Organize atores e casos de uso; 

• Compare com o modelo de classes de domínio; 

 

 

Atores do Sistema 

 

Os atores do sistema são os objetos externos que interagem diretamente com 

o sistema. Os atores podem ser pessoas, dispositivos externos e outros sistemas de 

software. 

Cada ator representa um usuário idealizado que exerce algum subconjunto da 

funcionalidade do sistema (Rumbaugh, 2006). Um mesmo objeto externo (pessoa, 

por exemplo) pode assumir o papel de mais de um ator dentro do sistema. Neste 

projeto um treinador pode assumir o papel do ator Treinador e Administrador. 

Para os requisitos analisados neste ciclo os atores encontrados são: 
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• Administrador: responsável pelas operações de inclusão, alteração e 

exclusão dos treinadores e equipes do sistema. 

 

• Treinador: responsável pelas operações de inclusão, alteração e exclusão 

dos atletas, competições e por informar as participações e confrontos dos 

atletas nas competições, assim como gerar os relatórios dos resultados 

(desempenho) dos atletas nas competições. 

 

O diagrama a seguir ilustra os atores do negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.7 – Atores do Negócio 

 

 

Casos de Uso 

 

Um caso de uso informa quais funcionalidades o sistema possuirá.  

Cada caso de uso pode estar vinculado a um ou mais atores, definindo a 

forma de um ator utiliza o sistema, dividindo as suas funcionalidades em um 

pequeno número de unidades distintas. Todo comportamento do sistema deve 

corresponder a um caso de uso. 

Cada ator definido para o sistema possuirá um conjunto de operações que ele 

poderá executar. Para os atores deste projeto foram vinculadas as funcionalidades 

descritas na seção Atores do Sistema. 

O diagrama a seguir mostra os casos de uso para o primeiro ciclo. 
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Diagrama 4.8 – Casos de Uso do primeiro ciclo 

 

 

• Gerenciar Cadastro de Equipes – Caso de uso responsável pelas 

operações de inclusão, alteração exclusão das equipes no sistema. O evento 

inicial é a seleção da opção de cadastro de equipes na interface com o 

usuário, podendo incluir, alterar ou excluir uma equipe. Existem dois eventos 

finais para todas as operações deste caso de uso: o usuário cancela a 

operação ou o sistema informa que a operação foi concluída com sucesso. 

 

• Gerenciar Cadastro de Treinadores – Caso de uso responsável pelas 

operações de inclusão, alteração e exclusão dos treinadores do sistema. O 

evento inicial é a seleção da opção de cadastro de treinadores na interface 

com o usuário, podendo incluir, alterar ou excluir um treinador. Existem dois 

eventos finais para todas as operações deste caso de uso: o usuário cancela 

a operação ou o sistema informa que a operação foi concluída com sucesso. 

 

• Gerenciar Cadastro de Atletas – Caso de uso responsável pelas operações 

de inclusão, alteração e exclusão dos atletas do sistema. O evento inicial é a 

seleção da opção de cadastro de Atletas na interface com o usuário, podendo 

incluir, alterar ou excluir um atleta. Existem dois eventos finais para todas as 
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operações deste caso de uso: o usuário cancela a operação ou o sistema 

informa que a operação foi concluída com sucesso. 

 

• Gerenciar Cadastro de Competições – Caso de uso responsável pelas 

operações de inclusão, alteração e exclusão das competições do sistema. O 

evento inicial é a seleção da opção de cadastro de competições na interface 

com o usuário, podendo incluir, alterar ou excluir uma competição. Existem 

dois eventos finais para todas as operações deste caso de uso: o usuário 

cancela a operação ou o sistema informa que a operação foi concluída com 

sucesso. 

 

• Gerenciar Participações dos Atletas – Caso de uso responsável por 

informar as participações dos atletas nas competições, tanto as informações 

gerais da participação (modalidade, categoria, etc.) quanto informações 

individuais de cada confronto (luta) disputado pelo atleta. Este caso de uso 

será é realizado a partir do caso de uso Gerenciar Cadastro de  

 

• Competições. O evento inicial é a seleção da opção de informar participação 

do atleta, com a competição já selecionada na interface com o usuário. O 

usuário selecionará o atleta e a opção desejada, incluir, alterar ou excluir uma 

participação. Existem dois eventos finais para todas as operações deste caso 

de uso: o usuário cancela a operação ou o sistema informa que a operação 

foi concluída com sucesso. 

 

A seguir serão descritos os principais casos de uso deste primeiro ciclo. 
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Gerenciar Cadastro de Equipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.9 – Gerenciar Cadastro de Equipes 

 

 

Caso de Uso: Gerenciar Cadastro de Equipes. 

Ator: Administrador. 

Descrição: O sistema permite incluir, alterar ou excluir uma equipe, de acordo 

com a opção selecionada pelo usuário. 

Incluir / Alterar Equipe – Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente às equipes. 

3. O sistema exibe as equipes cadastradas e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção incluir, para nova equipe, ou seleciona uma 

equipe já cadastrada para alterar. 

5. O sistema aguarda o usuário informar os dados. 

6. O usuário informa os dados da equipe. 

7. O sistema valida os dados e salva a equipe. 

1. 8. O sistema aguarda novo comando do usuário. 
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Exceções:  

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a 

operação, indo para o item 8. 

• Dados inválidos: Dados informados pelo usuário inválidos. O sistema 

informa os campos com problema, indo para o item 5 

Excluir Equipe - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente às equipes. 

3. O sistema exibe as equipes cadastradas e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção excluir associada a uma equipe. 

5. O sistema solicita confirmação de exclusão. 

6. O usuário confirma a exclusão. 

7. O sistema exclui a equipe selecionada da base de dados. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a 

operação. Ir para o item 8. 

• Equipe possui histórico: A equipe selecionada não pode ser excluída, 

pois possui treinadores e atletas vinculados a ela. O sistema informa ao 

usuário, cancelando a operação e indo para o item 8 
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Gerenciar Cadastro de Treinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.10 – Gerenciar Cadastro de Treinadores 

 

 

Caso de Uso: Gerenciar Cadastro de Treinadores. 

Ator: Administrador. 

Descrição: O sistema permite incluir, alterar ou excluir um treinador, de acordo 

com a opção selecionada pelo usuário.Também é possível associar e desassociar 

um treinador de uma equipe já cadastrado no sistema. 

Incluir / Alterar Treinador - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente aos treinadores. 

3. O sistema exibe os treinadores cadastrados e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção incluir, para novo treinador, ou seleciona um 
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treinador já cadastrado para alterar. 

5. O sistema aguarda o usuário informar os dados. 

6. O usuário informa os dados do treinador. 

7. O sistema valida os dados e salva o treinador. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a operação, 

indo para o item 8. 

• Dados inválidos: Dados informados pelo usuário inválidos. O sistema 

informa os campos com problema, indo para o item 5 

Excluir Treinador - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente aos treinadores. 

3. O sistema exibe os treinadores cadastrados e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção excluir associada a um treinador. 

5. O sistema solicita confirmação de exclusão. 

6. O usuário confirma a exclusão. 

7. O sistema exclui o treinador selecionado da base de dados. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a 

operação. Ir para o item 8. 

Associar/Desassociar Equipes Treinador - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente aos treinadores. 

3. O sistema exibe os treinadores cadastrados e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção equipes. 

5. O sistema lista as equipes associadas ao treinador e exibe a opção de 

associar uma nova equipe. 

6. Para associar uma equipe, o usuário seleciona uma equipe não associada 

ao treinador e a opção Associar. Para desassociar o usuário seleciona a 

opção Desassociar vinculada a uma equipe associada ao treinador. 
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7. O sistema valida os dados e informa o resultado da operação. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a 

operação. Ir para o item 8. 

 

 

Gerenciar Cadastro de Atletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.11 – Gerenciar Cadastro de Atletas 

 

 

Caso de Uso: Gerenciar Cadastro de Atletas. 

Ator: Treinador. 

Descrição: O sistema permite incluir, alterar ou excluir um atleta, de acordo com 

a opção selecionada pelo usuário. Também é possível associar e desassociar um 

atleta de uma equipe já cadastrado no sistema. 
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Incluir / Alterar Treinador - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente aos treinadores. 

3. O sistema exibe os treinadores cadastrados e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção incluir, para novo atleta, ou seleciona um 

atleta já cadastrado para alterar. 

5. O sistema aguarda o usuário informar os dados. 

6. O usuário informa os dados do atleta. 

7. O sistema valida os dados e salva o atleta. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a operação, 

indo para o item 8. 

• Dados inválidos: Dados informados pelo usuário inválidos. O sistema 

informa os campos com problema, indo para o item 5 

Excluir Atleta - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente aos atletas. 

3. O sistema exibe os atletas cadastrados e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção excluir associada a um atleta. 

5. O sistema solicita confirmação de exclusão. 

6. O usuário confirma a exclusão. 

7. O sistema exclui o atleta selecionado da base de dados. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a 

operação. Ir para o item 8. 

Associar/Desassociar Equipe Atleta - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente aos atletas. 

3. O sistema exibe os atletas cadastrados e suas respectivas opções. 

4. Se o atleta já estiver associado a uma equipe, o seu nome será exibido no 
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campo equipe, do contrário este campo possuirá a opção associar. 

5. Para associar uma equipe, o usuário seleciona uma da equipes cadastradas 

no sistema, e a seguir a opção Associar. Para desassociar o usuário clica 

sobre a opção Desassociar, nos detalhes sobre a equipe associada. 

6. O sistema valida os dados e informa o resultado da operação. 

7. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a 

operação. Ir para o item 7. 

 

 

Gerenciar Cadastro de Competições 

 

 

Diagrama 4.12 – Gerenciar Cadastro de Competições 

 

 

Caso de Uso: Gerenciar Cadastro Competições. 

Ator: Treinador. 

Descrição: O sistema permite incluir, alterar ou excluir uma competição, de acordo 

com a opção selecionada pelo usuário. 
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Incluir / Alterar Competição - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente às competições. 

3. O sistema exibe as competições cadastradas e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção incluir, para nova competição, ou seleciona 

uma competição já cadastrada para alterar. 

5. O sistema aguarda o usuário informar os dados. 

6. O usuário informa os dados da competição. 

7. O sistema valida os dados e salva a competição. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a operação, 

indo para o item 8. 

• Dados inválidos: Dados informados pelo usuário inválidos. O sistema 

informa os campos com problema, indo para o item 5 

Excluir Competição - Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção referente às competições. 

3. O sistema exibe as competições cadastradas e suas respectivas opções. 

4. O usuário seleciona a opção excluir associada a uma competição. 

5. O sistema solicita confirmação de exclusão. 

6. O usuário confirma a exclusão. 

7. O sistema exclui a competição selecionada da base de dados. 

8. O sistema aguarda novo comando do usuário 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a operação. 

Ir para o item 8. 

• Competição possui histórico: A competição não pode ser excluída caso 

possua histórico de participações dos atletas já informadas. O sistema 

informa ao usuário, cancelando a operação e indo para o item 8. 
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O caso de uso Gerenciar Participações dos Atletas é realizado a partir do 

caso de uso Gerenciar Cadastro de Competições. Para melhor compreender o 

caso de uso Gerenciar Participações dos Atletas, este será detalhado 

separadamente, uma vez que ele possui um conjunto de regras bem definidas para 

as entidades envolvidas. 

 

 

Gerenciar Participações dos Atletas 

 

 

Diagrama 4.13 – Gerenciar Participações dos Atletas 

 

 

Caso de Uso: Gerenciar Participações dos Atletas 

Ator: Treinador. 

Descrição: O sistema permite incluir, alterar ou excluir uma participação de um 

atleta em uma competição previamente cadastrada, de acordo com a opção 

selecionada pelo usuário. 

Incluir / Alterar Participação - Fluxo Principal: 

1. A partir do caso de uso Gerenciar Cadastro de Competição, opção de 

visualização das competições, o usuário seleciona a opção participações. 

2. O sistema exibe as participações cadastradas e suas respectivas opções. 
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3. O usuário seleciona a opção incluir para nova participação ou seleciona uma 

participação já cadastrada para alterar. 

4. O sistema aguarda o usuário informar os dados. 

5. O usuário informa os dados da participação, selecionando o atleta e os 

dados referentes à participação deste atleta na competição selecionada no 

caso de uso principal. 

6. O sistema valida os dados e salva a participação. 

7. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a operação, 

indo para o item 7. 

• Dados inválidos: Dados informados pelo usuário inválidos. O sistema 

informa os campos com problema, indo para o item 4 

Excluir Participação - Fluxo Principal: 

1. A partir do caso de uso Gerenciar Cadastro de Competição, opção de 

visualização das competições, o usuário seleciona a opção participações. 

2. O sistema exibe as participações cadastradas e suas respectivas opções. 

3. O usuário seleciona a opção excluir associada a uma participação. 

4. O sistema solicita confirmação de exclusão. 

5. O usuário confirma a exclusão. 

6. O sistema exclui a participação selecionada e todos os confrontos vinculados 

a ela da base de dados. 

7.  O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a operação. 

Ir para o item 8. 

 

 

O caso de uso Gerenciar Confrontos é realizado a partir do caso de uso 

Gerenciar Participações dos Atletas. Para melhor compreender o caso de uso 

Gerenciar Confrontos, este será detalhado separadamente, uma vez que ele possui 

um conjunto de regras bem definida para as entidades envolvidas. 
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Gerenciar Confrontos dos Atletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.14 – Gerenciar Confrontos 

 

 

Caso de Uso: Gerenciar Confronto 

Ator: Treinador. 

Descrição: O sistema permite incluir, alterar ou excluir um confronto (luta) de um 

atleta em uma competição previamente cadastrada, de acordo com a opção 

selecionada pelo usuário. 

Incluir / Alterar Confronto - Fluxo Principal: 

1. A partir do caso de uso Gerenciar Participações dos Atletas, opção de 

visualização das participações, o usuário seleciona a opção confrontos. 

2. O sistema exibe as participações cadastradas e suas respectivas opções. 

3. O usuário seleciona a opção incluir para novo confronto, ou seleciona um 

confronto já cadastrado para alterar. 

4. O sistema aguarda o usuário informar os dados. 
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5. O usuário informa os dados do confronto e confirma a operação. 

6. O sistema valida os dados e salva o confronto. 

7. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a operação, 

indo para o item 7. 

• Dados inválidos: Dados informados pelo usuário inválidos. O sistema 

informa os campos com problema, indo para o item 4 

Excluir Confronto - Fluxo Principal: 

1. A partir do caso de uso Gerenciar Participações dos Atletas, opção de 

visualização das participações, o usuário seleciona a opção confrontos. 

2. O sistema exibe os confrontos cadastrados e suas respectivas opções. 

3. O usuário seleciona a opção excluir associada a um confronto. 

4. O sistema solicita confirmação de exclusão. 

5. O usuário confirma a exclusão. 

8. O sistema exclui o confronto selecionado da base de dados. 

9.  O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante toda a operação o usuário poderá cancelar a operação. 

Ir para o item 8. 

 

 

O desenvolvimento do projeto está detalhado no capítulo 5. 

Seguindo a metodologia de desenvolvimento em ciclos, neste capítulo é 

apresentado o desenvolvimento do projeto após as fases de análise e modelagem 

do projeto para cada ciclo de desenvolvimento. 
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4.3.2 2º Ciclo Iterativo 

 

Seguindo a metodologia de desenvolvimento em ciclos, finalizado o primeiro 

ciclo de desenvolvimento, onde foram contemplados os requisitos referentes aos 

cadastros básicos dos atletas, treinadores e competições além das participações 

dos atletas nestas competições. O próximo ciclo abordará o início da apresentação 

destes dados para o usuário, possibilitando uma análise inicial destes dados. 

Tendo como objetivo principal deste projeto a construção de uma ferramenta 

que auxilie técnicos e treinadores na execução de suas atividades, através da 

análise dos dados referentes às participações dos atletas nas competições e seus 

resultados, neste ciclo será iniciada a construção do modelo capaz de oferecer este 

suporte, disponibilizando alguns relatórios fixos e uma ferramenta que possibilite a 

geração de relatórios customizados pelo usuário. 

Neste ciclo serão abordados os requisitos funcionais RF06 e RF07 (Vide 

tabela 4.1 de requisitos funcionais), referentes à apresentação dos dados inseridos 

através dos requisitos nos casos de uso do primeiro ciclo. 

O desenvolvimento deste ciclo seguirá o mesmo modelo já apresentado no 

ciclo anterior, analisando, modelando e desenvolvendo o sistema a partir dos 

modelos e regras definidas. Neste ciclo serão acrescentados ao modelo de classes 

e diagramas do projeto os componentes referentes aos requisitos tratados neste 

ciclo, obtendo ao final do processo um modelo mais completo e próximo ao modelo 

final do sistema. 

Todas as etapas detalhadas no ciclo anterior serão novamente executadas 

neste ciclo, salvo aquelas que não forem necessárias, garantindo que o projeto final 

apresente as mesmas características em todas as fases do seu desenvolvimento. 

 

 

Real Necessidade 

 

Para a realização deste ciclo é necessário definir a real necessidade dos 

usuários, ou seja, definir quais informações são relevantes no contexto das 

participações dos atletas nas competições para que estes usuários possam utilizar 

estas informações na execução de suas tarefas. Em outras palavras, definir as 
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informações que o sistema deverá apresentar para que o seu objetivo seja 

alcançado. 

Estas informações, e o layout que elas deverão ser apresentadas, foram 

obtidos através de entrevistas e reuniões com os principais usuários do sistema. 

Através destas entrevistas foram geradas algumas questões sobre quais 

informações seriam importantes neste primeiro momento, onde já possuímos os 

dados dos atletas e das competições inseridos no sistema, através do ciclo anterior. 

Estas questões foram a base para que chegássemos ao atual modelo de relatório, 

tanto no que diz respeito ao seu conteúdo quanto a forma de apresentação.  

Todas as perguntas estavam relacionadas aos resultados obtidos pelos 

atletas nas competições cadastradas no sistema. Dessa forma optou-se por gerar 

um Relatório de Desempenho Individual dos Atletas, onde o usuário pudesse 

selecionar o atleta e o intervalo de data e o sistema irá gerar um relatório contendo 

as competições que o atleta participou e os seus resultados, dentro do intervalo de 

datas definido. Para os casos onde o desempenho dos atletas em uma determinada 

competição seja necessário o relatório fixo dos detalhes de uma competição é o 

bastante, uma vez que ele trás os dados da competição e todas as suas 

participações, ou seja, todos os atletas que participaram da competição e seus 

resultados. 

Dessa forma chegamos ao seguinte conjunto de relatórios para este ciclo: 

• Relatórios Fixos dos Detalhes das Entidades do Sistema; 

• Relatório de Desempenho Individual de Atletas. 

 

Outros relatórios, gráficos ou outra forma de apresentação dos dados poderão 

ser solicitados posteriormente. 

 

Casos de Uso 

 

Para melhor entender os requisitos tratados neste ciclo, dois novos casos de 

usos foram adicionados ao projeto, cada um tratando de um requisito específico. 

O primeiro caso de uso concentra-se na geração de relatórios contendo os 

detalhes das entidades cadastradas no sistema. Já o segundo trata da geração de 

relatórios de desempenho individual dos atletas do sistema, definindo o atleta e um 



 77  
 

 

intervalo de data, buscando apenas as participações dos atletas em competições 

dentro deste intervalo. 

O diagrama a seguir apresenta os casos de uso do segundo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.15 – Casos de Uso do segundo ciclo 

 

• Impressão dos Detalhes das Entidades – Caso de uso responsável por 

permitir que o usuário imprima a tela de Detalhes de todas as entidades 

cadastradas no sistema. Para algumas entidades esta impressão já trará 

informações relevantes para análise, tais como os detalhes das Competições, 

onde serão listados todos os atletas que participaram desta competição, 

juntamente com o seu resultado, e os detalhes de uma participação, onde é 

listada a participação e todos os confrontos realizados. Através destas 

impressões o usuário já poderá realizar algumas análises e obter certas 

informações relevantes. O evento inicial é a tela de Detalhes das entidades 

do sistema, onde será apresentada a opção para impressão. Existe apenas 

um evento final, onde o usuário fecha a tela de exibição do relatório. 

 

• Relatório de Desempenho Individual – Caso de uso responsável pela 

apresentação do desempenho individual de um determinado atleta. Este 

relatório será limitado por um intervalo de data, onde apenas serão listadas as 

participações em competições realizadas dentro deste intervalo, isto permite 
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realizar uma análise em um determinado período, verificando o desempenho 

do atleta e se este apresentou evolução. O evento inicial deste caso de uso é 

a opção Desempenho exibida abaixo de Atletas no menu do Treinador. Esta 

opção exibirá a tela onde o usuário poderá definir os informações do relatório. 

Existem dois eventos finais para este caso de uso. O primeiro ocorre quando 

o usuário cancela a operação, selecionando qualquer outra opção durante a 

execução do caso de uso. O segundo é quando o usuário fecha a tela de 

exibição do relatório. 

 

A seguir serão detalhados os principais casos de uso deste ciclo. 

 

 

Impressão dos Detalhes das Entidades 

 

 

Caso de Uso: Impressão dos Detalhes das Entidades 

Ator: Treinador 

Descrição: O sistema gera um relatório contendo os dados exibidos na tela de 

detalhes para cada uma das entidades cadastradas no sistema. 

Fluxo Principal: 

1. A partir da tela de Detalhes das Entidades, o sistema exibe a opção 

Imprimir ao lado do título. 

2. O usuário seleciona a opção imprimir e aguarda o sistema gerar o 

relatório 

3. O sistema gera o relatório e exibe em uma tela separada, permitindo ao 

usuário exprimi-lo ou salvar em algum dos formatos disponíveis. 

4. O sistema aguarda novo comando do usuário. 
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Relatório de Desempenho Individual 

 

 

Caso de Uso: Relatório de Desempenho Individual 

Ator: Treinador 

Descrição: O sistema gera um relatório de desempenho individual para um 

determinado atleta, limitando as competições em um intervalo de datas. 

Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe o menu principal. 

2. O usuário seleciona a opção de Desempenho dos Atletas. 

3. O sistema exibe uma tela contendo os filtros para a geração do 

relatório, tais como o atleta e o intervalo de datas para as competições, 

podendo ainda selecionar o nível da competição. 

4. O usuário informa os filtros para o relatório e confirma a sua geração. 

5. O sistema valida os dados informados e gera o relatório, exibindo em 

uma tela separada. 

6. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a 

operação, indo para o item 5. 

• Dados inválidos: O usuário deixa de informar campos obrigatórios. O 

sistema aborta a operação e informa ao usuário, retornando ao item 3. 

 

Este relatório tem como objetivo o detalhamento das participações em 

competições realizadas pelos atletas, portanto serão priorizados os dados relativos a 

estas participações. Caso o usuário deseje ter os dados detalhados do atleta e das 

competições junto às informações de suas participações, estes poderão ser obtidos 

através das impressões dos detalhes destas entidades (vide primeiro caso de uso 

deste ciclo). 
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4.3.3 3º Ciclo Iterativo 

 

Finalizado o ciclo referente à apresentação dos dados, buscou-se contemplar 

o aspecto da segurança do sistema, proposto através do requisito não funcional 

RNF01 (Vide tabela 4.2 de requisitos não funcionais).  

Este requisito exige que o sistema possua um mecanismo onde apenas 

usuários previamente cadastrados no sistema possam acessá-lo. Cada usuário 

deverá fazer parte de um papel (grupo), definindo as áreas do sistema onde estes 

usuários poderão acessar quando logados. 

Neste ciclo, o primeiro passo é atualizar o modelo de dados, incluindo as 

classes referentes aos usuários e suas dependências e relacionamentos com as 

demais classes do modelo, visto que até então não havia a necessidade do usuário 

no sistema. 

 

 

Modelo de Classes de Domínio 

 

Atualmente o modelo de classes não contempla a identificação de usuários 

previamente cadastrados no sistema, através de um mecanismo de logon. Isto pode 

ser corrigido acrescentado duas novas classes ao modelo: a classe Usuário e 

Administrador. 

A classe Usuário será a superclasse para todos os usuários (atores) do 

sistema, e a classe Administrador será a classe que representará o usuário (ator) 

administrador, sendo esta subclasse de Usuário.  

O usuário Administrador será responsável pelas operações de gerenciamento 

das equipes e treinadores no sistema. Já o usuário Treinador será responsável por 

todas as operações referentes às competições, aos atletas e suas participações nas 

competições. 

Neste ponto separamos efetivamente os atores envolvidos no sistema, 

definido as operações de acordo com as responsabilidades de cada ator. 

O diagrama a seguir exibe o modelo final de classes do sistema Sonsu, 

acrescentando as novas classes descritas acima. 
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Diagrama 4.16 – Modelo de Classes final do Domínio 

 

 

As classes Usuário e Administrador serão acrescentadas ao dicionário de dados 

do projeto: 

 

Usuário – Superclasse que representa um usuário do sistema, possuindo um login 

(código), senha e papel, responsáveis por identifica unicamente um usuário no 

sistema. Cada usuário (ator) será uma subclasse de Usuário, centralizando em uma 

única classe todas as informações e controles referentes aos usuários. 
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Administrador – Subclasse de Usuário. A classe Administrador representa o 

usuário Administrador do sistema, responsável pelas operações de inclusão, 

alteração e exclusão das equipes e treinadores do sistema. 

 

Desta forma, indiretamente, um Treinador é uma subclasse de Usuário, pois 

Treinador é subclasse de Praticante e este, por sua vez, é subclasse de Usuário. 

Como o Administrador não representa um praticante de Taekwondo, ele é subclasse 

direta de Usuário. Assim garante-se que todos os atores do sistema sejam definidos 

por uma única classe, a superclasse Usuário. 

 

 

Casos de Uso 

 

Para melhor entender o requisito tratado neste ciclo foram adicionados três 

novos casos de uso ao projeto. 

O diagrama a seguir exibe os casos de uso desenvolvidos no terceiro ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.17 – Casos de Uso do terceiro ciclo 
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• Faz Logon - Caso de uso responsável pela identificação de um usuário no 

sistema. Através do login (código) e senha de um usuário o sistema identifica 

o seu grupo (papel), habilitando apenas as áreas previamente definidas para 

este papel. Uma vez logado o usuário poderá realizar o seu logoff, habilitando 

novamente as opções para login. Todo usuário deverá realizar este caso de 

uso para poder utilizar o sistema, antes que qualquer outra operação. 

• Altera Senha - Caso de uso responsável pela alteração da senha de um 

usuário. Este caso de uso poderá ser realizado há qualquer momento, sendo 

necessário que o usuário esteja logado para que este caso de uso seja 

realizado. O usuário (ator) administrador poderá alterar a senha de um 

usuário (ator) treinador. Neste caso o administrador indicará qual o usuário e 

a nova senha. 

• Altera Senha Treinador - Caso de uso responsável por alterar a senha dos 

treinadores pelo administrador. Este caso de uso é realizado em situações 

onde o treinador não esteja logado no sistema ou o treinador tenha 

perdido/esquecido a sua senha. Neste caso de uso a informação da senha 

antiga para confirmação não é necessária. 

 

A seguir serão detalhados os casos de uso deste ciclo. 

 

Faz Logon 

 

Caso de Uso: Faz Logon 

Atores: Administrador, Treinador 

Descrição: O sistema reconhece um usuário previamente cadastrado, através 

de seu login e senha, habilitando as áreas definias para seu grupo (papel). 

Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe a tela de logon, contendo um campo para o login 

(código) e outro para a senha. 

2. O sistema aguarda que o usuário informe os dados. 

3. O usuário informa os dados do usuário, confirmando a operação. 

4. O sistema verifica se existe um usuário para o login informado, e se sua 
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senha confere com a informada pelo usuário. 

5. O sistema exibe o usuário logado e a opção de logoff (deslogar) e 

habilita as opções (menu) para o usuário logado. 

6. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a 

operação, indo para o item 5. 

• Dados Inválidos: O sistema informa ao usuário que não existe usuário 

cadastrado com o login/senha informado, retornando ao item 1 

preservando o seu login (código). 

 

Altera Senha 

 

Caso de Uso: Altera Senha 

Atores: Administrador, Treinador 

Descrição: O sistema permite a um usuário previamente logado no sistema 

que este altere sua senha, informando a sua senha antiga e a nova senha. 

Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção Alterar Minha Senha localizada ao lado 

do seu nome e opção de logoff, no cabeçalho do sistema. 

2. O sistema exibe um formulário contendo os campos para a senha 

antiga e a nova senha, além de um campo para confirmação da nova 

senha. 

3. O sistema aguarda que o usuário informe os dados. 

4. O usuário informa os dados, confirmando a operação. 

5. O sistema verifica os dados informados, validando a senha antiga e a 

nova senha. 

6. O sistema informa ao usuário que a senha foi alterada com sucesso. 

7. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a 
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operação, indo para o item 7. 

• Senha Antiga Inválida: O sistema informa ao usuário que não a senha 

informada não confere, abortando a operação retornando para o item 2. 

• Senha Não Confere: O sistema informa ao usuário que a nova senha 

não confere com a sua confirmação, abortando a operaçã 

 

 

Altera Senha Treinador 

 

Caso de Uso: Altera Senha Treinador 

Atores: Administrador 

Descrição: O sistema permite ao usuário Administrador alterar a senha de um 

treinador, sem a necessidade de informar a senha antiga. Isto permite a troca 

de senha nos casos onde o usuário perdeu ou esqueceu a sua senha. 

Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção Alterar Senha Treinador, localizada a 

baixo da opção Treinador no menu principal do usuário Administrador. 

2. O sistema exibe um formulário contendo os campos para a seleção do 

treinador e a nova senha, além de um campo para confirmação da nova 

senha. 

3. O sistema aguarda que o usuário informe os dados. 

4. O usuário informa os dados, confirmando a operação. 

5. O sistema verifica os dados informados, validando a nova senha. 

6. O sistema informa ao usuário que a senha foi alterada com sucesso. 

7. O sistema aguarda novo comando do usuário. 

Exceções: 

• Cancelado: Durante todo o processo o usuário poderá cancelar a 

operação, indo para o item 7. 

• Senha Não Confere: O sistema informa ao usuário que a nova senha 

não confere com a sua confirmação, abortando a operaçã 
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5 DESENVOLVIMENTO 

 

O processo de desenvolvimento contém as atividades que compõem o ciclo 

de vida de desenvolvimento de um software (Rocha, 2001). A implementação é o 

estágio final do desenvolvimento. Nesta fase o programador deverá traduzir para as 

linguagens de programação adotadas as decisões tomadas durante as fases de 

análise e projeto. 

Acréscimos deverão estar limitados a pequenas partes do programa, evitando 

alterações na estrutura do projeto (Rumbaugh, 2006). Isto somente é possível 

prevendo nas fases de análise todos os possíveis cenários e tratando suas 

exceções e particularidades. 

Seguindo o modelo adotado de iterações, o desenvolvimento do projeto 

ocorreu ao final de cada ciclo, após as fases de análise e modelagem do projeto. 

 

 

1º Ciclo Iterativo 

 

O início do desenvolvimento do sistema Sonsu deu-se a partir da modelagem 

da camada lógica, onde foram definidas suas entidades persistentes (Entity Class) e 

tipos enumerados que irão se relacionar com estas entidades, as exceções 

customizadas para estas entidades e as classes responsáveis pelas regras de 

negócio (Session Beans) para cada entidade presente no modelo, englobando todas 

as operações definidas no presente ciclo de desenvolvimento. 

Iniciamos a camada lógica através da construção do módulo Sonsu-ejb, onde 

foram definidos os pacotes, entidades persistentes (Entity Class), exceções e as 

regras de negócios (Sessions Beans). Para cada classe, com exceção do Praticante, 

foi construído um Session Bean responsável por fornecedor todos os serviços e 

regras de negócios referentes a esta classe. 

Durante toda a modelagem e construção deste módulo buscou-se deixa-lo 

totalmente independente do restante da aplicação (camada de apresentação e 

banco de dados), possibilitando a sua reutilização em outras aplicações de forma 

rápida e fácil, sem a necessidade de alteração em seu código fonte.  
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Todas as entidades (Entity Class) utilizadas neste projeto foram projetas para 

serem VOs (Value Objetos) simples, ou seja, apenas classes que representam 

entidades do mundo real, porém sem nenhuma regras de negócio definida. Estas 

classes apenas armazenarão seus atributos e os métodos de acesso (get’s e set’s). 

As únicas regras definidas nestas classes foram os métodos de associação e 

desassociação entre as classes do projeto, pois estas são relações bi-direcionais, ou 

seja, ambas as entidades se conhecem. Sempre que uma classe se associar / 

desassociar a outra, utilizando estes métodos, ambas terão seus atributos referentes 

às entidades associadas alterados, garantindo a relação bi-direcional. As demais 

regras de negócio envolvendo as entidades foram definidas em interfaces locais, 

implementadas por Sessions Beans. 

Para cada entidade persistente foi criado um Session Bean que implementa 

uma interface local, definindo quais métodos serão disponibilizados por estes 

session. Nestas classes são encontrados métodos de acesso, busca, inclusão, 

alteração e exclusão, genéricos para todas as entidades. Além destes métodos 

descritos, as interfaces também definirão os métodos específicos de cada entidade, 

sendo implementados pelos Beans. 

Finalizada a camada lógica, iniciou-se o desenvolvimento da camada de 

apresentação do sistema, que neste sistema será realizada através de um Browser 

(navegador para internet / intranet). Esta camada é formada basicamente por 

páginas JSP com componentes JSF, permitindo a geração dinâmica destas páginas. 

Para gerenciar os componentes das páginas foram utilizadas JSF Managed Bean, 

que são classes responsáveis por realizar a comunicação entre a camada de 

apresentação e a camada lógica, definida acima, além de gerenciar os estados dos 

componentes JSF das páginas e seus atributos. Esta camada foi encapsulada no 

módulo Sonsu-war, contendo todas as páginas, imagens, arquivos de configuração 

e classes controladoras. 

Cada caso de uso será gerenciado por uma classe JSF Managed Bean, 

responsável por realizar o gerenciamento das páginas JSF, seus componentes e 

atributos, e prover a comunicação entre a camada de apresentação e a camada 

lógica, onde estão definidas as regras de negócios. Esta classe também representa 

o ator ao qual o caso de uso está associado. 

A seguir serão apresentados os diagramas listando as entidades e seus 

relacionamentos para cada caso de uso tratado neste ciclo, seguindo a arquitetura 
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definida pela especificação Java Enterprise Edition 5 (Java EE 5) e as tecnologias 

adotadas para o desenvolvimento deste projeto. 

Nestes diagramas foram inseridas apenas as classes / interfaces referentes à 

camada lógica e as classes controladoras (JSF Managed Bean). A estrutura da 

camada de apresentação, listando as páginas JSF, arquivos de configurações e 

imagens serão listados no final deste ciclo. 

 

 

Diagrama 5.1 – Classes de Aplicação: Gerenciar Cadastro de Equipes 

 

O caso de uso Gerenciar Cadastro de Treinadores utilizou a mesma estrutura 

definida para o caso de uso acima.  
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Diagrama 5.2 – Classes de Aplicação: Gerenciar Cadastro de Atletas 
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Diagrama 5.3 – Classes de Aplicação: Gerenciar Cadastro de Competições 
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Diagrama 5.4 – Classes de Aplicação: Gerenciar Participações dos Atletas 
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Diagrama 5.5 – Classes de Aplicação: Gerenciar Confrontos dos Atletas 

 

 

Módulo Sonsu-ejb (lógica): Primeiro ciclo 

 

Aqui serão descritos os componentes do módulo Sonsu-ejb (lógica do 

sistema contendo as regras de negócio). Ao final do primeiro ciclo este módulo ficou 

estruturado da seguinte forma: 

 

sonsu.entidade (Entity Class): 

Pacote contendo as entidades persistentes do sistema definidas no diagrama 

de classes gerado no início do ciclo. Este pacote é composto pelas seguintes 

classes: 
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• Equipe; 

• Praticante; 

• Treinador; 

• Atleta; 

• Competição; 

• Participação; 

• Confronto; 

 

sonsu.entidade.enumerado (Enum): 

Pacote contendo os tipos enumerados do sistema, utilizados em conjunto com 

suas entidades persistentes. Este pacote é composto pelos seguintes tipos 

enumerados: 

• Assiduidade; 

• Característica; 

• Classificação; 

• Conceito; 

• DiaSemana; 

• Nível; 

• Sexo; 

• Status; 

 

sonsu.excecao (Exceções): 

Pacote contendo as exceções próprias lançadas quanto alguma entidade não 

está cadastrada ou que já existe, dependendo da operação solicitada. Para cada 

entidade foram criadas duas exceções, uma para entidade já cadastrada e outra 

para entidade não cadastrada, exceto para as participações e confrontos, pois não 

há a necessidade de controlar sua criação, uma vez que os id’s são gerados 

automaticamente pelo sistema.  

Este pacote é composto pelas seguintes exceções: 

• ExcecaoEquipeJaCadastrada; 

• ExcecaoEquipeNaoCadastrada; 

• ExcecaoPraticanteJaCadastrado; 

• ExcecaoPraticanteNaoCadastrado; 



 94  
 

 

• ExcecaoCompeticaoJaCadastrada; 

• ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada; 

• ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada; 

• ExcecaoConfrontoNaoCadastrado; 

 

sonsu.logica (Session Bean): 

Pacote contendo as regras de negócio do sistema. 

Cada entidade persistente, presente no sistema, possui uma interface local 

que define os métodos de acesso a entidade oferecidos pelos beans que a 

implementarem. Para cada interface foi desenvolvido um session bean que 

implementa os seus métodos. 

Este pacote é composto pelos seguintes interfaces locais e seus sessions 

beans: 

• GerenciadorEquipeLoca; 

• GerenciadorEquipeBean; 

• GerenciadorTreinadorLoca; 

• GerenciadorTreinadorBean; 

• GerenciadorAtletaLocal; 

• GerenciadorAtletaBean; 

• GerenciadorCompeticaosLocal; 

• GerenciadorCompeticaosBean; 

• GerenciadorParticipacaoLocal; 

• GerenciadorParticipacaoBean; 

• GerenciadorConfrontoLocal; 

• GerenciadorConfrontoBean; 

 

 

Módulo Sonsu-war (apresentação): Primeiro ciclo 

 

Aqui serão descritos os componentes do módulo Sonsu-war (apresentação 

do sistema). Ao final do primeiro ciclo este módulo ficou estruturado da seguinte 

forma: 

Web Pages (páginas, imagens e arquivos de configuração): 
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Neste pacote estão definidas todas as páginas JSF, suas imagens e os 

arquivos de configuração utilizados neste módulo. 

Buscou-se agrupar as páginas por usuários, ou seja, para cada usuário do 

sistema (ator) definido foi criada uma pasta com o nome de user_<papel_usuárui>. 

Como possuímos apenas dois atores possíveis, administrador e treinador, foram 

criadas duas pastas contendo as páginas de exibição referentes aos casos de uso 

executados pelos atores, user_admin, para o ator administrador e user_treinador, 

para o ator treinador. Este agrupamento facilitou no momento de realizar a 

navegação entre as páginas envolvidas nos casos de uso do ator, facilitando 

também a compreensão da arquitetura do sistema. 

Na raiz da estrutura Web Pages está localizada a página index.html, que 

redireciona para home.jsp. Home.jsp é a página principal do sistema, onde os 

usuários poderão se logar e acessar todas as demais áreas do sistema. 

As páginas e componentes em comum encontram-se na pasta resources. As 

imagens do sistema estão armazenadas na sub-pasta img. 

sonsu.web (JSF Managed Beans): 

Pacote contendo as classes controladoras. 

Cada ator definido para o sistema possui uma classe controladora 

equivalente, relacionada à sua estrutura de páginas definidas acima. Para o ator 

Administrador foi criada a classe CtrlAdmin, responsável por gerenciar as páginas 

presentes em user_admin e os casos de uso definidos para este ator. Para o ator 

Treinador o comportamento é equivalente. 

Este pacote é composto pelas seguintes classes controladoras: 

• CtrlAdmin; 

• CtrlTreinador; 

 

sonsu.web.componente (Componentes Visuais): 

Pacote contendo a definição dos componentes JSF utilizados no sistema. 

Através de um JSF Managed Bean com escopo de request, os componentes 

visuais fixos utilizados nas páginas foram definidos. Isto nos permitiu centralizar em 

um única ponto todos os componentes genéricos, deixando as demais classes 

controladoras responsáveis apenas pelas páginas e seus componentes específicos. 

Este pacote é composto pela seguinte classe controladora: 

• CtrlComponente; 
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Sonsu em ação: Primeiro ciclo 

 

Como todos os casos de uso tratados neste ciclo foram operações CRUD 

(inclusão, alteração e exclusão), serão exibidas apenas as telas listando os atletas 

cadastrados e sua tela de alteração, listando todos os seus campos. Isto porque 

dentre todas as entidades do sistema o Atleta é o mais importante, sendo ele 

principal objeto de estudo deste projeto. 

As figuras a seguir ilustram as telas principais da entidade Atleta, 

apresentando a tela onde os atletas cadastrados no sistema são exibidos e sua tela 

de inclusão/alteração.  

 

Figura 5.1 – Atletas cadastrados no sistema 

 

 

Para todas as entidades foi utilizado o mesmo layout, ou seja, a mesma 

apresentação. Ao selecionar a entidade no menu principal localizado no lado 

superior esquerdo, o sistema exibe um título contendo o tipo da Entidade 

selecionado e uma listagem contendo as entidades já cadastradas, juntamente com 

as opções de incluir, alterar, excluir e detalhes. Estas opções acompanham todas as 

entidades, podendo adicionar outras. 
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Nesta tela observamos que a opção incluir encontra-se ao lado do título, 

ganhando-se em espaço e deixando-a em uma posição de fácil localização dentro 

da tela. 

 

 

Figura 5.2 – Tela para Alteração de Atleta 

 

 

Nesta tela já observamos alguns componentes JSF mais complexos, como o 

conjuntos de check buttons listando os dias de treinamento e as características do 

atleta. Estes componentes foram muito utilizados durante todo o projeto, visto que 

alguns atributos das entidades foram definidos como sendo tipos enumerados, o que 

nos permite listá-los em combos, listas, rádios buttons ou check buttons, como 

observado acima. 
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2º Ciclo Iterativo 

 

Seguindo o modelo de desenvolvimento utilizado no primeiro ciclo, nesta 

etapa do projeto serão traduzidos para a linguagem de programação utilizada os 

modelos e as regras de negócio definidos durante a fase de análise. 

A camada lógica, módulo Sonsu-ejb, apenas a interface local e o bean que 

que implementa esta interface, referentes as participações dos atletas, foram 

alterados, adicionando um método responsável por buscar as participações dos 

atletas obedecendo os filtros definidos pelo usuários. Também foi alterado o Entity 

Bean Participação, adicionando as consultas que irão buscar estas participações 

Como não houve a necessidade de acrescentar nenhuma entidade ao módulo 

Sonsu-ejb, o desenvolvimento neste ciclo concentrou-se basicamente na camada de 

apresentação (Sonsu-war), neste caso Web. 

A este módulo foi acrescentado as classes controladoras CtrlJasperDetalhes 

e CtrlJasperDesempenho, cada uma responsável por um dos casos de uso 

descritos acima. Estas são classes JSF Managed Bean, ou seja, classes que 

realizam o gerenciamento de páginas JSF e a comunicação com a camada lógica, 

contendo as regras de negócio da aplicação. Portanto todos os métodos e 

componentes utilizados nestas funcionalidades são de responsabilidade destas 

classes, CtrlJasperDetalhes para as impressões dos detalhes das entidades e 

CtrlJasperDesempenho para a geração dos relatórios de desempenho individual dos 

atletas. 

Finalizando o desenvolvimento deste módulo foi acrescentada a página 

user_treinador/desempenho.jsp, contendo o formulário onde o usuário define os 

filtros que irão montar o relatório de desempenho individual. Para as impressões dos 

detalhes das entidades foram utilizadas as telas de detalhes das entidades já 

desenvolvidas no ciclo anterior, incluindo apenas a opção Imprimir ao lado do título 

da tela. 

A seguir serão apresentados os diagramas listando as entidades e seus 

relacionamentos para cada caso de uso tratado neste ciclo, seguindo a arquitetura 

definida pela especificação Java Enterprise Edition 5 (Java EE 5) e as tecnologias 

adotadas para o desenvolvimento deste projeto. 
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Nestes diagramas foram inseridas apenas as classes / interfaces referentes à 

camada lógica e as classes controladoras (JSF Managed Bean). A estrutura da 

camada de apresentação, listando as páginas JSF, arquivos de configurações e 

imagens será listada no final deste ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5.6 – Classes de Aplicação: Impressão dos Detalhes 

 

 

Como este é um caso de uso genérico para todas as entidades do sistema, 

encapsulamos todas as entidades e os Sessions Beans, responsáveis por oferecer 

os serviços destas entidades, em seus pacotes, sendo importados para dentro da 

classe controladora JSF Managed Bean CtrlJasperDetalhes. Isto simboliza que 

todas as entidades, juntamente com os seus Sessions Beans, estão associadas a 

CtrlJasperDetalhes. Um diagrama contendo todas as entidades e Sessions Beans 

ficaria muito extenso, impossibilitando a sua utilização neste documento. 
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Diagrama 5.7 – Classes da Aplicação: Relatório de Desempenho Individual 

 

 

Observamos aqui a única alteração na interface 

GerenciadorParticipacaoLocal e seu o Session Bean, GerenciadorParticipacaoBean, 

a inclusão do método getParticipacoesAtleta(...). Os parâmetros do método foram 

omitidos por questão de espaço no diagrama, visto que este ficaria muito extenso, 

ultrapassando a largura da página. Segue a assinatura completa do método: 

• Collection<Participacao> getParticipacoesAtleta(String codAtleta, Date 

inicio, Date fim, Nivel nivelCompeticao); 
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Módulo Sonsu-ejb (lógica): Segundo ciclo 

 

Aqui serão descritos os componentes do módulo Sonsu-ejb (lógica do 

sistema contendo as regras de negócio). 

O módulo Sonsu-ejb manteve-se igual ao ciclo anterior, uma vez que não 

houve alterações em sua estrutura. 

 

 

Módulo Sonsu-war (apresentação): Segundo ciclo 

 

Aqui serão descritos os componentes do módulo Sonsu-war (apresentação 

do sistema). Ao final do segundo ciclo este módulo ficou estruturado da seguinte 

forma: 

Web Pages (páginas, imagens e arquivos de configuração): 

Foi acrescentada ao conjunto das páginas do usuário Treinador a página 

desempenho.jsp. Esta pégina é responsável por exibir o formulário contendo os 

filtros que serão utilizados pelo usuário para montar os relatórios de desempenho 

individual dos atletas. Esta página será controlada pela classe JSF Managed Bean 

CtrlJasperDesempenho, descrita no próximo item. 

Para as impressões dos detalhes das entidades, foram incluídas nas telas de 

detalhes das entidades a opção Imprimir ao lado do título da tela. Esta opção 

chama a classe responsável por realizar a impressão dos detalhes da entidade 

relacionada à tela. Estas impressões são gerenciadas pela classe JSF Managed 

Bean CtrlJasperDetalhes. 

sonsu.web (JSF Managed Beans): 

Neste ciclo foram acrescentadas as seguintes classes controladoras: 

• CtrlJasperDetalhes; 

• CtrlJasperDesempenho. 
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Sonsu em ação: Segundo ciclo 

 

As impressões dos detalhes das entidades seguem o mesmo padrão, 

portanto será exibida apenas a tela de detalhes da equipe e sua impressão Estes 

layouts de tela e relatório foram utilizados para todas as entidades. 

 

 

Figura 5.3 – Layout padrão: Telas de Detalhes e Impressões das Entidades 

 

 

Através da opção imprimir o sistema gera um relatório contendo os dados das 

Entidades, exibindo-o em uma tela separada. 
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Figura 5.4 – Tela de filtros para geração do Relatório de Desempenho  

 

 

Nesta tela o usuário poderá indicar os dados para gerar o relatório de 

desempenho individual dos atletas. Deverá ser informado o atleta e o intervalo de 

datas para filtrar as competições, além de poder filtrar as competições pelo nível. 

Estes filtros dão ao usuário várias opções de relatórios, permitindo montar cenários 

específicos e analisar o desempenho destes atletas nestes cenários. A figura a 

seguir mostra um relatório de desempenho para as competições estaduais de um 

determinado atleta. 
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Figura 5.5 – Preview do Relatório de Desempenho Individual 

 

 

3º Ciclo Iterativo 

 

O desenvolvimento dos casos de uso deste ciclo seguiu o mesmo 

procedimento já utilizado nos ciclos anteriores. 

O desenvolvimento iniciou-se a partir da modelagem da camada lógica 

atualizada com as novas entidades persistentes definidas neste ciclo, incluindo estas 

entidades (Entity Class) e as classes responsáveis pelas regras de negócio destas 

entidades (Session Bean) nos seus respectivos pacotes. 

Ao módulo Sonsu-ejb foram incluídas as classes Usuário e Administrador, 

além de redefinir a classe Praticante, colocando-a como subclasse de usuário. 

Dessa forma treinador, que é uma subclasse de praticante, também será um 

usuário. Também foram incluídos os sessions beans que definem as regras de 

negócio destas novas entidades. 
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Seguiu-se a mesma orientação do primeiro ciclo, buscando deixar este 

módulo totalmente independente do restante da aplicação (camada de apresentação 

e banco de dados), possibilitando a sua reutilização em outras aplicações de forma 

rápida e fácil, sem a necessidade de alteração em seu código fonte.  

Também não fugimos da regra de manter as novas entidades como VOs 

(Value Objetos) simples, permanecendo as regras de negócios nos sessions beans. 

Finalizada a atualização da camada lógica, iniciou-se o desenvolvimento da 

camada de apresentação, incluindo os formulários e componentes as páginas JSF. 

Para gerenciar estes novos componentes e formulários foi criada uma nova classe 

JSF Managed Bean, CtrlLogin, responsável por realizar todas as operações 

referentes ao login/logoff dos usuários no sistema, além da alteração de suas 

senhas. 

A seguir será apresentado o diagrama listando as entidades e seus 

relacionamentos utilizados nos casos de uso deste ciclo, seguindo a arquitetura 

definida pela especificação Java Enterprise Edition 5 (Java EE 5) e as tecnologias 

adotadas para o desenvolvimento deste projeto. 

Neste diagrama foram inseridas apenas as classes / interfaces referentes à 

camada lógica e as classes controladoras (JSF Managed Bean). A estrutura da 

camada de apresentação, listando as páginas JSF, arquivos de configurações e 

imagens será listada no final deste ciclo. 
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Diagrama 5.8 – Classes de Aplicação: Casos de Uso do Terceiro Ciclo 

 

 

Módulo Sonsu-ejb (lógica): Terceiro ciclo 

 

Aqui serão descritos os componentes do módulo Sonsu-ejb (lógica do 

sistema contendo as regras de negócio). Ao final do terceiro ciclo este módulo ficou 

estruturado da seguinte forma: 

 

sonsu.entidade (Entity Class): 

Neste ciclo foram adicionadas as seguintes classes: 

• Usuário; 

• Administrador; 

 

sonsu.excecao (Exceções): 

Neste ciclo foram adicionadas as seguintes exceções ao pacote: 

• ExcecaoUsuarioJaCadastrado; 

• ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
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sonsu.logica (Session Bean): 

Neste ciclo foram adicionados ao pacote as seguintes interfaces locais e seus 

beans: 

• GerenciadorLoginLocal; 

• GerenciadorLoginBean; 

 

 

Módulo Sonsu-war (apresentação): Terceiro ciclo 

 

Aqui serão descritos os componentes do módulo Sonsu-war (apresentação 

do sistema). Ao final do terceiro ciclo este módulo ficou estruturado da seguinte 

forma: 

Web Pages (páginas, imagens e arquivos de configuração): 

Foi acrescentada a página principal um formulário para login do usuário, a 

indicação no cabeçalho da página de qual usuário está logado (nome) e opção de 

logout, quando logado. Foram também colocadas as opções de alteração de senha 

para ambos os papeis de usuários (ator) e da alteração da senha do treinador para o 

usuário administrador. 

Para realizar o controle de navegação, os menus apenas exibirão as opções 

referentes ao usuário (ator) logado, permitindo que este visite apenas as páginas 

definidas para o seu papel. 

Neste ciclo seguiu a mesma orientação dos primeiros, agrupando as páginas 

e suas opções por usuários. Neste ponto confirmamos que este agrupamento 

facilitou o desenvolvimento do sistema e sua manutenção, pois necessitamos incluir 

novas funcionalidades, o que foi realizado sem muitas dificuldades. 

sonsu.web (JSF Managed Beans): 

Neste ciclo foi acrescentada a seguinte classe controladora, CtrlLogin, 

responsável por gerenciar os casos de usos tratados neste ciclo. 

Classe adicionada ao pacote: 

• CtrlLogin; 
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Sonsu em ação: Terceiro ciclo 

 

Aqui serão apresentadas as principais telas referentes às funcionalidades e 

componentes incorporados ao sistema neste ciclo. 

Algumas telas foram resumidas, facilitando a compreensão das 

funcionalidades sem sacrifica sua lógica. 

Figura 5.6 – Tela para Login no sistema 

 

Esta é a tela inicial do sistema. No lado esquerdo temos o menu principal e o 

formulário para o usuário realizar o login (em destaque). A partir desta tela o usuário 

logado terá acesso a todas as áreas definidas de acordo com o seu papel. 
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Figura 5.7 – Tela inicial após usuário logado 

 

Aqui observamos um usuário Treinador executando a alteração de sua 

senha. No Lado esquerdo observamos o menu contendo as opções para este 

usuário, e na parte superior direita a indicação de qual usuário está logado, 

juntamente com a opção para logout e Alterar Minha Senha (tela). 

A opção de Alterar a senha do Treinador pelo usuário Administrador possui a 

tela parecida com a exibida acima, apenas alterando o campo para a senha atual e 

exibindo uma lista contendo os treinadores cadastrados no sistema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dificuldades Encontradas 

 

A grade dificuldade encontrada foi o aprendizado da tecnologia Java, mais 

especificamente o Java EE 5, possuindo algumas peculiaridades. 

Ao propor este projeto propus a mim um grande desafio, realizar todo o 

projeto, analisando, modelando e desenvolvendo seguindo uma metodologia e 

paradigma orientados a objeto. Considero esta uma dificuldade pois não possuo 

experiência prática neste paradigma, apenas trabalhos acadêmicos com pouca 

complexidade. Por essa razão, boa parte do tempo gasto no desenvolvimento neste 

projeto foi utilizado para conhecer as tecnologias envolvidas e as ferramentas de 

desenvolvimento. 

Durante as fases de desenvolvimento, a dificuldade concentrou-se no 

desenvolvimento da camada de apresentação (páginas Web e relatórios), onde as 

técnicas de construção das páginas, seu layout e componentes não são tão naturais 

para uma pessoa acostumada em construir aplicações Desktop, onde o processo de 

construção das telas é através de arrastar e soltar os componentes sobre as telas. 

Nesse ponto creio que ferramentas como o Delphi são mais “fáceis” para a 

construção das telas, porém esta dificuldade é compensada pelas demais 

facilidades oferecidas pela tecnologia Java EE 5. 

 

 

Trabalhos futuros 

 

O sistema foi desenvolvido com o objetivo de estar totalmente funcional ao 

final do projeto. Este objetivo foi alcançado, porém podemos propor algumas 

adaptações: 

• Geração de outros tipos de relatórios, através da combinação de elementos 

textuais e gráficos, melhorando a leitura dos dados e facilitando a sua análise. 

• A Criação de um DataMart, gerando um cubo OLAP como ferramenta para 

auxílio da tomada de decisão. 
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• Implementar o acesso para os atletas cadastrados, permitindo a visualização 

de seus dados, como o seu desempenho nas competições e dados 

cadastrais. 

• Acrescentar a entidade Round, relacionando-a a um confronto. Cada 

confronto teria “n” rounds, informando seus dados individualmente, tais como 

pontuação válida e sofrida, faltas etc. 

• Permitir a exibição das participações dos atletas, quando estas forem 

filmadas, podendo estar armazenadas em sites como o YouTube. 

• Além de novas funcionalidades que poderão ser solicitadas após implantação 

do sistema. 

 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho é descrito o projeto e o desenvolvimento de um sistema de 

informação para auxiliar técnicos e treinadores de Taekwondo, o sistema Sonsu. 

Esta ferramenta foi projetada e desenvolvida visando a manipulação das entidades 

modeladas para o projeto (inclusão, alteração e exclusão), além da análise destes 

dados através de relatórios fixos e dinâmicos. 

Apesar de totalmente funcional, novas funcionalidades podem ser 

adicionadas (vide Trabalhos Futuros) ao sistema, melhorando-o ainda mais, 

entretanto o sistema atende a todos os requisitos definidos. 

Outro importante objetivo alcançado neste projeto o estudo e aprendizagem 

da tecnologia Java, com foco no Java EE 5. Este aprendizado será muito útil no 

futuro, pois através dos estudos e pesquisas realizadas durante este projeto, pude 

pode acompanhar o desenvolvimento da tecnologia Java, preparando-me melhor 

para novos desafios e projetos. 
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Resumo 
 

Este artigo descreve o desenvolvimento do projeto de um sistema de 
informação que auxilie técnicos e treinadores de Taekwondo WTF. 

Através da coleta, armazenamento e manipulações dos dados referentes às 
participações dos atletas em competições, os técnicos e treinadores poderão 
observar suas evoluções assim como informações estatísticas das competições, 
permitindo o ajuste no modelo de treinamento adaptando-o as características de 
cada atleta. 
 
Palavras-chave: Taekwondo, Análise e Projeto OO, Programação Web, Java EE. 
 
 

Abstract 
 

This paper describes the development of the project of an information system 
that assists technician and trainers of Taekwondo WTF. Through the capture, 
storage and manipulations of the participation of the athletes in the competitions, the 
technician and trainers will be able to observe its evolutions, beyond statistical 
information of the competitions, making possible the adjustment in the model of 
training for the characteristics of each athlete. 
 
Key-words: Taekwondo, Analysis and Project OO, Web Programming, Java EE. 
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Introdução 
 

O Taekwondo, cuja pronúncia em português é “tê-com-dô”, significa a arte de 
usar os pés e as mãos. O Taekwondo é uma arte marcial coreana que combina 
práticas tradicionais e esportivas. 

O Taekwondo vem se desenvolvendo muito rapidamente, principalmente após 
sua inclusão nos Jogos Olímpicos de Seul (1988) como modalidade de exibição e 
sua aceitação como esporte olímpico nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000). 
Juntamente com esta evolução novas necessidades foram surgindo, tais como 
métodos e ferramentas capazes de auxiliar os profissionais responsáveis pelo 
treinamento de clubes e seleções a obterem melhores resultados. 

A atividade de tomada de decisões é complexa e crucial nas empresas, pois é 
necessária a todo o tempo e em todos os níveis da mesma, carecendo ações 
momentâneas e análise de futuro (Rezende, 1999). Nesse contexto a Tecnologia da 
Informação e a Informática oferecem soluções capazes de auxiliar esses 
profissionais na geração, manutenção e aplicação das informações presentes no 
ambiente onde estes profissionais estão inseridos. 
 
 

A Tecnologia da Informação e o Taekwondo 
 

Dentro do cenário esportivo temos muitos exemplos da aplicação da 
tecnologia da informação e a informática como ferramenta para auxiliar no 
desenvolvimento dos esportes e/ou das competições esportivas. Um famoso 
exemplo é o “tira-teima” utilizado pelas emissoras de TV para analisar uma 
determinada jogada em jogos de futebol. 

O Taekwondo já se beneficiou com a informática, incorporando nas suas 
competições o placar eletrônico para marcação da pontuação, faltas e tempos 
durante uma luta, antes realizadas através de súmulas preenchidas manualmente 
pelos árbitros. Esta é uma tendência cada vez maior de se utilizar a tecnologia da 
informação e a informática nas diversas modalidades esportivas e seus eventos. 
 
 

O Sistema Sonsu 
 

O sistema proposto consiste em uma ferramenta onde o usuário possa 
informar os dados dos atletas, competições e as participações dos atletas nas 
competições.  

A utilização destas informações permitirá aos técnicos e treinadores 
acompanhar o desenvolvimento dos atletas com mais precisão e verificar quais 
pontos poderão ser corrigidos, além de auxiliar na definição nos calendários 
esportivos da equipe. 

Para identificar o projeto utilizou-se o termo coreano Sonsu (atleta). 
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Estado da Arte 
 

As soluções comerciais existentes hoje para a o Taekwondo são divididas 
basicamente em duas áreas: 

• Softwares especializados na computação de pontos e gerenciamento das 
lutas (placares eletrônicos e gerenciamento de competições). 

• Softwares especializados na administração de academias, focado 
principalmente no setor financeiro da mesma. 

 
Não encontramos softwares de gerenciamento de academias exclusivas 

de Taekwondo, mais sim para gestão de academias com diversas modalidades. 
 

Dentre os softwares analisados, aquele que mais se aproximou da proposta 
deste trabalho foi o My Training Diary, tendo como  foco o gerenciamento do 
treinamento diário do atleta. 

Após analise dos softwares, concluímos que não há soluções exclusivas para 
o Taekwondo, sendo ela para o gerenciamento de alunos ou atletas, possibilitando o 
estudo e aplicação de ferramentas que atendam a esta demanda. 
 
 

Metodologia 
 

Será utilizada a metodologia proposta por Michael Blaha e James Rumbaugh 
(Rumbaugh, 2006), utilizando a UML como notação gráfica. 

Por tratar-se de uma abordagem OO, grande parte do esforço de 
desenvolvimento de software passa para as fases de análise e projeto. 

Nesta metodologia é aplicado o conceito dos Três Modelos. Cada modelo 
descreve um ponto de vista diferente do sistema e são aplicados durante todo o 
estágio do desenvolvimento, adquirindo detalhes enquanto o desenvolvimento 
prossegue. 

• O modelo de classes descreve a estrutura estática dos objetos 
em um sistema e seus relacionamentos. 

• O modelo de estado descreve os aspectos de um objeto que 
mudam com o tempo. 

• O modelo de interações descreve como os objetos em um 
sistema cooperam para conseguir resultados mais amplos. 

 
 

Ciclo de Vida do Desenvolvimento 
 

O desenvolvedor deverá definir ou selecionar um modelo de ciclo de vida 
apropriado para o contexto, a magnitude e a complexidade do projeto a ser 
desenvolvido. Além disso, deve selecionar e adequar as normas, os métodos, os 
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procedimentos, as linguagens de programação e as ferramentas a serem utilizadas 
em todo o ciclo de vida (Rocha, 2001). Neste projeto será adotado o ciclo de vida 
seguindo o Desenvolvimento Iterativo. 

Segundo Rumbaugh (2006), este modelo é a melhor escolha para a maioria 
das aplicações, já que ele responde bem às mudanças e minimiza o risco de falha, 
oferecendo um rápido feedback sobre o progresso do projeto (Rumbaugh, 2006). 
 
 

Requisitos 
 

Os requisitos funcionais e não funcionais surgiram após a fase de entrevistas 
e levantamentos de informações sobre o domínio do problema com os usuários do 
sistema. 

Ao final da fase de levantamento de requisitos chegou-se aos seguintes 
requisitos funcionais: 

• RF01 – Armazenar Informações das Equipes 
• RF02 – Armazenar Informações dos Treinadores 
• RF03 – Armazenar Informações dos Atletas 
• RF04 – Armazenar Informações das Competições 
• RF05 – Armazenar as Participações dos Atletas nas Competições 
• RF06 – Impressão dos Detalhes das Entidades 
• RF07 – Relatório de Desempenho Individual 

 
Os requisitos não funcionais definidos para o sistema são: 

• RNF01 – Segurança 
• RNF02 – Facilidade de Uso 
• RNF03 – Idioma 
• RNF04 – Suporte a Múltiplos Usuários 
• RNF05 – Independência de Banco de Dados 

 
 

Arquitetura e Tecnologias Utilizadas 
 

Interpretando os requisitos não-funcionais observamos a necessidade de 
utilizar o sistema em uma intranet/internet, indicando o modelo de arquitetura e as 
tecnologias adotadas para este modelo. 

Para melhor demonstrar as tecnologias utilizadas, será apresentada a 
arquitetura conceitual e as tecnologias que foram utilizadas na prática. Para cada 
camada foram listadas as tecnologias que a compõem, possibilitando uma visão 
conceitual e prática da arquitetura e tecnologias deste projeto. 

 



 119  
 

 

Figura 1 – Modelo conceitual e tecnologias utilizadas no projeto Sonsu 
 
 

Ciclos Iterativos 
 

Seguindo a metodologia adotada, este projeto será desenvolvido durante 3 
(três) ciclos de iteração. Ao final de cada ciclo teremos uma versão parcial do 
sistema contendo os requisitos implementados no ciclo atual mais os requisitos dos 
ciclos anteriores. 

No término do terceiro ciclo teremos o sistema implementado em sua 
totalidade, passando para a fase de implantação e validação junto aos usuários. 

 
A realização dos Ciclos Iterativos seguiu a seguinte ordem e conteúdo: 

• 1ª Iteração – RF01, RF02, RF03, RF04, RF05 
• 2ª Iteração – RF06, RF07 
• 3ª Iteração – RNF01 

 
Os demais requisitos não funcionais foram incorporados ao desenvolvimento 

do projeto durante todos os ciclos. 
 
 

Modelo de Classes do Domínio e Casos de Uso 
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Ao final do terceiro ciclo de iterações, chegamos ao seguinte modelo de 
classes do domínio do sistema. Também é apresentado o diagrama contendo os 
principais casos de uso definidos para o sistema, identificando as suas 
funcionalidades. 

 

Diagrama 1 – Modelo de Classes final do Domínio 
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Diagrama 2 – Casos de Uso 
 
 

Sonsu em ação 
 

Aqui iremos apresentar as principais telas do sistema, após finalizado o 
terceiro ciclo de iteração. 

 

Figura 2 – Atletas cadastrados no sistema 
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Para todas as entidades foi utilizado o mesmo layout, ou seja, a mesma 
apresentação. Ao selecionar a entidade no menu principal localizado no lado 
superior esquerdo, o sistema exibe um título contendo o tipo da Entidade 
selecionado e uma listagem contendo as entidades já cadastradas, juntamente com 
as opções de incluir, alterar, excluir e detalhes. 

Na tela acima, observamos que a opção incluir encontra-se ao lado do título, 
deixando-a em uma posição de fácil localização. 

A seguir observamos a tela de inclusão/alteração de Atletas, utilizando o 
layout padrão do projeto. 
 

Figura 3 – Tela para Alteração de Atleta 
 

 
A seguir serão apresentadas as telas responsáveis pelo Relatório de 

Desempenho Individual dos atletas. Este relatório permite a construção de cenários 
específicos para verificação do desempenho dos atletas, através da seleção do nível 
das competições e intervalo de datas. 
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Figura 4 – Tela de filtros para geração do Relatório de Desempenho 
 
 

Figura 5 – Preview do Relatório de Desempenho Individual 
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Trabalhos futuros 
 

Apesar do sistema estar totalmente funcional ao final do projeto, podemos 
propor algumas adaptações: 

• Geração de outros tipos de relatórios, através da combinação de elementos 
textuais e gráficos, melhorando a leitura dos dados e facilitando a sua análise. 

• A Criação de um DataMart, gerando um cubo OLAP como ferramenta para 
auxílio da tomada de decisão. 

• Implementar o acesso para os atletas cadastrados, permitindo a visualização 
de seus dados, como o seu desempenho nas competições e dados 
cadastrais. 

• Acrescentar a entidade Round, relacionando-a a um confronto. Cada 
confronto teria “n” rounds, informando seus dados individualmente, tais como 
pontuação válida e sofrida, faltas etc. 

• Permitir a exibição das participações dos atletas, quando estas forem 
filmadas, podendo estar armazenadas em sites como o YouTube. 

• Além de novas funcionalidades que poderão ser solicitadas após implantação 
do sistema. 

 
 

Conclusão 
 

Neste trabalho é descrito o projeto e o desenvolvimento de um sistema de 
informação para auxiliar técnicos e treinadores de Taekwondo, o sistema Sonsu. 
Esta ferramenta foi projetada e desenvolvida visando a manipulação das entidades 
modeladas para o projeto (inclusão, alteração e exclusão), além da análise destes 
dados através de relatórios fixos e dinâmicos. 

Apesar de totalmente funcional, novas funcionalidades podem ser 
adicionadas (vide Trabalhos Futuros) ao sistema, melhorando-o ainda mais, 
entretanto o sistema atende a todos os requisitos definidos. 

Outro importante objetivo alcançado neste projeto o estudo e aprendizagem 
da tecnologia Java, com foco no Java EE 5. Este aprendizado será muito útil no 
futuro, pois através dos estudos e pesquisas realizadas durante este projeto, pude 
pode acompanhar o desenvolvimento da tecnologia Java, preparando-me melhor 
para novos desafios e projetos. 
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9 ANEXO B –Fontes 
 

Aqui será apresentado os códigos fontes dos módulos Sonsu-ejb (lógica) e 

Sonsu-war (controle e apresentação).  

Somente serão exibidos as classes .java destes módulos, apesar do módulo 

Sonsu-ejb possuir diversos arquivos de configuração e o Soinsu-war, além dos 

arquivos de configuração, páginas JSF/JSP, HTML e CSS (folha de estilo). 

Todo o código fonte, incluindo estes arquivos citados acima, estão 

disponibilizados no CD. 

 

Módulo Sonsu-ejb (Camada Lógica) 
 
>> package sonsu.entidade; 
 
/* 
 * Administrador.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.DiscriminatorValue; 
import javax.persistence.Entity; 
 
/** 
 * Entity class Administrador 
 *  
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@DiscriminatorValue(value="admin") 
public class Administrador extends Usuario implements Serializable { 
     
    //--------------------------// 
    //-- Início Get's e Set's --// 
    //--------------------------//     
    public String getPapel() { 
        return "admin"; 
    } 
    //-----------------------// 
    //-- Fim Get's e Set's --// 
    //-----------------------// 
} 
 
/* 
 * Atleta.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
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import java.io.Serializable; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.DiscriminatorValue; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.Transient; 
import sonsu.entidade.enumerado.Assiduidade; 
import sonsu.entidade.enumerado.Caracteristica; 
import sonsu.entidade.enumerado.DiaSemana; 
import sonsu.entidade.enumerado.Status; 
 
/** 
 * Entity class Atleta 
* @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@DiscriminatorValue(value="atleta") 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Atleta.qAtletas", query="select atletas from Atleta atletas") 
}) 
public class Atleta extends Praticante implements Serializable { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
     
    @OneToMany(mappedBy = "atleta") 
    private List<Participacao> participacoes; 
     
    @ManyToOne 
    private Equipe equipe; 
     
    @Transient 
    private DiaSemana[] diasTreinamentoEnum; 
     
    @Transient 
    private Caracteristica[] caracteristicasEnum; 
     
    private String caracteristicas; 
    private String diasTreinamento; 
    private float peso; 
    private Assiduidade assiduidade; 
    private Status status; 
     
//----------------------// 
//-- Métodos Internos --// 
//----------------------// 
     
    /** Creates a new instance of Atleta */ 
    public Atleta() { 
    } 
     
    private void converteDiasTreinamentoEnum(){ 
        int dia = 0; 
        int i = 0; 
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        diasTreinamentoEnum = new DiaSemana[getDiasTreinamento().length()]; 
        StringBuilder dias = new StringBuilder(getDiasTreinamento()); 
         
        //-- passa por todo o string contendo os dias da semana de treinamento do atleta 
        while (i < dias.length()) { 
            //-- busca o dia de treinamento no string 
            dia = Character.getNumericValue(dias.charAt(i)); 
             
            // acrescenta os dias de treinamento do atleta 
            switch (dia) { 
                case 0: //-- domingo 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Domingo; 
                    break; 
                case 1: //-- segunda 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Segunda; 
                    break; 
                case 2: //-- terÃ§a 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Terca; 
                    break; 
                case 3: //-- quarta 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Quarta; 
                    break; 
                case 4: //-- quinta 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Quinta; 
                    break; 
                case 5: //-- sexta 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Sexta; 
                    break; 
                case 6: //-- sÃ¡bado 
                    diasTreinamentoEnum[i] = DiaSemana.Sabado; 
                    break; 
            } // end switch structure 
            i++; 
        } 
    } 
     
    private String getDiasTreinamento() { 
        String resultado; 
        if (diasTreinamento == null) 
            resultado = ""; 
        else 
            resultado = diasTreinamento; 
         
        return resultado; 
    } 
     
    private void converteCaracteristicasEnum(){ 
        int value = 0; 
        int i = 0; 
        caracteristicasEnum = new Caracteristica[getCaracteristicas().length()]; 
        StringBuilder crts = new StringBuilder(getCaracteristicas()); 
         
        //-- passa por todo o string contendo os dias da semana de treinamento do atleta 
        while (i < crts.length()) { 
            //-- busca a caracterÃ-stica no string 
            value = Character.getNumericValue(crts.charAt(i)); 
             
            // acrescenta as caracterÃ-sticas do atleta ao array 
            switch (value) { 
                case 0: //-- agressivo 
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                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Agressivo; 
                    break; 
                case 1: //-- alto 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Alto; 
                    break; 
                case 2: //-- ataque 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Ataque; 
                    break; 
                case 3: //-- concentrado 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Concentrado; 
                    break; 
                case 4: //-- contra ataque 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Contra_Ataque; 
                    break; 
                case 5: //-- forte 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Forte; 
                    break; 
                case 6: //-- rapido 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Rapido; 
                    break; 
                case 7: //-- resistente 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Resistente; 
                    break; 
                case 8: //-- tÃ¡tico 
                    caracteristicasEnum[i] = Caracteristica.Tatico; 
                    break; 
            } // end switch structure 
            i++; 
        } 
    } 
     
    private String getCaracteristicas() { 
        String resultado; 
        if (caracteristicas == null) 
            resultado = ""; 
        else 
            resultado = caracteristicas; 
         
        return resultado; 
    } 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    public void converteDiasTreinamentoString(){ 
        //-- somente converte se o array de dias de treinamento estiver iniciado... 
        if(diasTreinamentoEnum != null){ 
            diasTreinamento = ""; 
            //-- converte o array de dias da semana para o string contendo os nÃºmeros inteiro referentes 
aos enumerados 
            for(DiaSemana dia : diasTreinamentoEnum) 
                diasTreinamento = diasTreinamento + dia.ordinal(); 
        } 
    } 
     
    public void converteCaracteristicasString(){ 
         
        //-- somente converte se o array de caracterÃ-sticas estiver iniciado... 
        if(caracteristicasEnum != null){ 
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            caracteristicas = ""; 
            //-- converte o array de caracterÃ-sticas para o string contendo os nÃºmeros inteiro referentes 
aos enumerados 
            for(Caracteristica crt : caracteristicasEnum) 
                caracteristicas = caracteristicas + crt.ordinal(); 
        } 
    } 
     
    public Long getIdEquipe(){ 
        Long id; 
         
        if (equipe != null) 
            id = equipe.getId(); 
        else 
            id = null; 
         
        return id; 
    } 
     
    public String getPapel() { 
        return "atleta"; 
    } 
     
    public float getPeso() { 
        return peso; 
    } 
     
    public void setPeso(float peso) { 
        this.peso = peso; 
    } 
     
    public Assiduidade getAssiduidade() { 
        return assiduidade; 
    } 
     
    public void setAssiduidade(Assiduidade assiduidade) { 
        this.assiduidade = assiduidade; 
    } 
     
    public Status getStatus() { 
        return status; 
    } 
     
    public void setStatus(Status status) { 
        this.status = status; 
    } 
     
    public DiaSemana[] getDiasTreinamentoEnum() { 
        this.converteDiasTreinamentoEnum(); 
        return diasTreinamentoEnum; 
    } 
     
    public void setDiasTreinamentoEnum(DiaSemana[] diasTreinamentoEnum) { 
        this.diasTreinamentoEnum = diasTreinamentoEnum; 
    } 
     
    public Caracteristica[] getCaracteristicasEnum() { 
        this.converteCaracteristicasEnum(); 
        return caracteristicasEnum; 
    } 
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    public void setCaracteristicasEnum(Caracteristica[] caracteristicasEnum) { 
        this.caracteristicasEnum = caracteristicasEnum; 
    } 
     
    public String getDiasTreinamentoDetalhes(){ 
        this.converteDiasTreinamentoEnum(); 
        String dias = ""; 
        boolean first = true; 
         
        for(DiaSemana dia : diasTreinamentoEnum) 
            if (first){ 
            dias = dias + dia; 
            first = false; 
            } else 
                dias = dias + ", " + dia; 
         
        return dias; 
    } 
     
    public String getCaracteristicasDetalhes(){ 
        this.converteCaracteristicasEnum(); 
        String crts = ""; 
        boolean first = true; 
         
        for(Caracteristica crt : caracteristicasEnum) 
            if (first){ 
            crts = crts + crt; 
            first = false; 
            } else 
                crts = crts + ", " + crt; 
         
        return crts; 
    } 
     
//------------// 
//-- Equipe --// 
//------------// 
     
    public Equipe getEquipe() { 
        return this.equipe; 
    } 
     
    protected void incluiEquipe(Equipe equipe){ 
        this.equipe = equipe; 
    } 
     
    protected void retiraEquipe(){ 
        this.equipe = null; 
    } 
     
    public void associaEquipe(Equipe equipe){ 
        if(this.equipe == null){ 
            this.incluiEquipe(equipe); 
            equipe.incluiAtleta(this); 
        } else{ 
            this.desassociaEquipe(); 
            this.incluiEquipe(equipe); 
            equipe.incluiAtleta(this); 
        } 
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    } 
     
    public void desassociaEquipe(){ 
        if(this.equipe != null){ 
            equipe.retiraAtleta(this); 
            this.retiraEquipe(); 
        } 
    } 
     
//-------------------// 
//-- Participações --// 
//-------------------// 
     
    public List<Participacao> getParticipacoes() { 
        return this.participacoes; 
    } 
     
    protected void incluiParticipacao(Participacao participacao){ 
        this.participacoes.add(participacao); 
    } 
     
    protected void retiraParticipacao(Participacao participacao){ 
        this.participacoes.remove(participacao); 
    } 
     
    public void associaParticipacao(Participacao participacao){ 
        if(!this.participacoes.contains(participacao)){ 
            this.incluiParticipacao(participacao); 
            participacao.incluiAtleta(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaParticipacao(Participacao participacao){ 
        if(this.participacoes.contains(participacao)){ 
            this.retiraParticipacao(participacao); 
            participacao.retiraAtleta(); 
        } 
    } 
} 
 
/* 
 * Competicao.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.Temporal; 
import javax.persistence.TemporalType; 
import sonsu.entidade.enumerado.Conceito; 
import sonsu.entidade.enumerado.Nivel; 



 134  
 

 

 
/** 
 * Entity class Competicao 
* @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Competicao.qCompeticoes", query="select competicoes from Competicao 
competicoes") 
}) 
public class Competicao implements Serializable { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
    @OneToMany(mappedBy = "competicao") 
    private List<Participacao> participacoes; 
     
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 
    private Long id; 
     
    private String nome; 
    private String chancela; 
    @Temporal(TemporalType.DATE) private Date inicio; 
    @Temporal(TemporalType.DATE) private Date termino; 
    private String local; 
    private Nivel nivel; 
    private Conceito conceito; 
    private int totalAtletas; 
    private String obs; 
//--------------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//--------------------------// 
     
    /** Creates a new instance of CompetiÃ§Ã£o */ 
    public Competicao() { 
    } 
     
    public boolean isPossuiParticipacoes(){ 
        return !participacoes.isEmpty(); 
    } 
     
    public Long getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(Long id) { 
        this.id = id; 
    } 
     
    public String getNome() { 
        return nome; 
    } 
     
    public void setNome(String nome) { 
        this.nome = nome; 
    } 
     
    public String getChancela() { 
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        return chancela; 
    } 
     
    public void setChancela(String chancela) { 
        this.chancela = chancela; 
    } 
     
    public Date getInicio() { 
        return inicio; 
    } 
     
    public void setInicio(Date inicio) { 
        this.inicio = inicio; 
    } 
     
    public Date getTermino() { 
        return termino; 
    } 
     
    public void setTermino(Date termino) { 
        this.termino = termino; 
    } 
     
    public String getLocal() { 
        return local; 
    } 
     
    public void setLocal(String local) { 
        this.local = local; 
    } 
     
    public Nivel getNivel() { 
        return nivel; 
    } 
     
    public void setNivel(Nivel nivel) { 
        this.nivel = nivel; 
    } 
     
    public int getTotalAtletas() { 
        return totalAtletas; 
    } 
     
    public void setTotalAtletas(int totalAtletas) { 
        this.totalAtletas = totalAtletas; 
    } 
     
    public String getObs() { 
        return obs; 
    } 
     
    public void setObs(String obs) { 
        this.obs = obs; 
    } 
     
    public Conceito getConceito() { 
        return conceito; 
    } 
     
    public void setConceito(Conceito conceito) { 
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        this.conceito = conceito; 
    } 
//-------------------// 
//-- Participações --// 
//-------------------// 
    public List<Participacao> getParticipacoes() { 
        return this.participacoes; 
    } 
     
    protected void incluiParticipacao(Participacao participacao){ 
        this.participacoes.add(participacao); 
    } 
     
    protected void retiraParticipacao(Participacao participacao){ 
        this.participacoes.remove(participacao); 
    } 
     
    public void associaParticipacao(Participacao participacao){ 
        if(!this.participacoes.contains(participacao)){ 
            this.incluiParticipacao(participacao); 
            participacao.incluiCompeticao(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaParticipacao(Participacao participacao){ 
        if(this.participacoes.contains(participacao)){ 
            this.retiraParticipacao(participacao); 
            participacao.retiraCompeticao(); 
        } 
    } 
//-------------------// 
//-- Participações --// 
//-------------------// 
} 
 
/* 
 * Confronto.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
 
/** 
 * Entity class Confronto 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Confronto.qConfrontos", query="select confrontos from Confronto 
confrontos") 
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}) 
public class Confronto implements Serializable { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
     
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 
    private Long id; 
     
    @ManyToOne 
    private Participacao participacao; 
     
    private String adversario; 
    private int ordem; 
    private int pontosValidos; 
    private int pontosSofridos; 
    private int kyongos; 
    private boolean vitoria; 
    private boolean goldenPoint; 
    private String obs; 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    /** Creates a new instance of Confronto */ 
    public Confronto() { 
    } 
     
    public Long getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(Long id) { 
        this.id = id; 
    } 
     
    public String getAdversario() { 
        return adversario; 
    } 
     
    public void setAdversario(String adversario) { 
        this.adversario = adversario; 
    } 
     
    public int getOrdem() { 
        return ordem; 
    } 
     
    public void setOrdem(int ordem) { 
        this.ordem = ordem; 
    } 
     
    public int getPontosValidos() { 
        return pontosValidos; 
    } 
     
    public void setPontosValidos(int pontosValidos) { 
        this.pontosValidos = pontosValidos; 



 138  
 

 

    } 
     
    public int getPontosSofridos() { 
        return pontosSofridos; 
    } 
     
    public void setPontosSofridos(int pontosSofridos) { 
        this.pontosSofridos = pontosSofridos; 
    } 
     
    public int getKyongos() { 
        return kyongos; 
    } 
     
    public void setKyongos(int kyongos) { 
        this.kyongos = kyongos; 
    } 
     
    public boolean isGoldenPoint() { 
        return goldenPoint; 
    } 
     
    public void setGoldenPoint(boolean goldenPoint) { 
        this.goldenPoint = goldenPoint; 
    } 
     
    public String getObs() { 
        return obs; 
    } 
     
    public void setObs(String obs) { 
        this.obs = obs; 
    } 
     
    public boolean isVitoria() { 
        return vitoria; 
    } 
     
    public void setVitoria(boolean vitoria) { 
        this.vitoria = vitoria; 
    } 
     
//------------------// 
//-- Participação --// 
//------------------// 
     
    public Participacao getParticipacao() { 
        return participacao; 
    } 
     
    protected void incluiParticipacao(Participacao participacao) { 
        this.participacao = participacao; 
    } 
     
    protected void retiraParticipacao(){ 
        this.participacao = null; 
    } 
     
    public void associaParticipacao(Participacao participacao){ 
        if(this.participacao == null){ 



 139  
 

 

            this.incluiParticipacao(participacao); 
            participacao.incluiConfronto(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaParticipacao(Participacao participacao){ 
        if(this.participacao != null){ 
            participacao.retiraConfronto(this); 
            this.retiraParticipacao(); 
        } 
    } 
} 
 
/* 
 * Equipe.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.ManyToMany; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.OneToMany; 
 
/** 
 * Entity class Equipe 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Equipe.qEquipes", query="select equipes from Equipe equipes"), 
    @NamedQuery(name="Equipe.qEquipeByCodigo", query="select equipe from Equipe equipe 
where equipe.codigo = :codigo") 
}) 
public class Equipe implements Serializable { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 
    private Long id; 
     
    @ManyToMany 
    private List<Treinador> treinadores; 
     
    @OneToMany(mappedBy = "equipe") 
    private List<Atleta> atletas; 
     
    private String codigo; 
    private String nome; 
    private String responsavel; 
    private String obs; 
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//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    /** Creates a new instance of Equipe */ 
    public Equipe() { 
    } 
     
    public boolean isPossuiTreinadores(){ 
        return !treinadores.isEmpty(); 
    } 
     
    public boolean isPossuiAtletas(){ 
        return !atletas.isEmpty(); 
    } 
     
    public Long getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(Long id) { 
        this.id = id; 
    } 
     
    public String getCodigo() { 
        return codigo; 
    } 
     
    public void setCodigo(String codigo) { 
        this.codigo = codigo; 
    } 
    public String getNome() { 
        return nome; 
    } 
     
    public void setNome(String nome) { 
        this.nome = nome; 
    } 
     
    public String getResponsavel() { 
        return responsavel; 
    } 
     
    public void setResponsavel(String responsavel) { 
        this.responsavel = responsavel; 
    } 
     
    public String getObs() { 
        return obs; 
    } 
     
    public void setObs(String obs) { 
        this.obs = obs; 
    } 
     
//-----------------// 
//-- Treinadores --// 
//-----------------// 
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    public List<Treinador> getTreinadores() { 
        return this.treinadores; 
    } 
     
    protected void incluiTreinador(Treinador treinador){ 
        this.treinadores.add(treinador); 
    } 
     
    protected void retiraTreinador(Treinador treinador){ 
        this.treinadores.remove(treinador); 
    } 
     
    public void associaTreinador(Treinador treinador){ 
        if(!this.treinadores.contains(treinador)){ 
            this.incluiTreinador(treinador); 
            treinador.incluiEquipe(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaTreinador(Treinador treinador){ 
        if(this.treinadores.contains(treinador)){ 
            this.retiraTreinador(treinador); 
            treinador.retiraEquipe(this); 
        } 
    } 
     
//-------------// 
//-- Atletas --// 
//-------------// 
     
    public List<Atleta> getAtletas() { 
        return this.atletas; 
    } 
     
    protected void incluiAtleta(Atleta atleta){ 
        this.atletas.add(atleta); 
    } 
     
    protected void retiraAtleta(Atleta atleta){ 
        this.atletas.remove(atleta); 
    } 
     
    public void associaAtleta(Atleta atleta){ 
        if(!this.atletas.contains(atleta)){ 
            this.incluiAtleta(atleta); 
            atleta.incluiEquipe(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaAtleta(Atleta atleta){ 
        if(this.atletas.contains(atleta)){ 
            this.retiraAtleta(atleta); 
            atleta.retiraEquipe(); 
        } 
    } 
//-----------------// 
//-- Atletas --// 
//-----------------// 
} 
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/* 
 * Participacao.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import sonsu.entidade.enumerado.Classificacao; 
 
/** 
 * Entity class Participacao 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Participacao.qParticipacoes", query="select participacoes from 
Participacao participacoes"), 
    @NamedQuery(name="Participacao.qParticipacoesAtletaSemNivel", query="select participacoes 
from Participacao participacoes where participacoes.atleta.codigo = :codAtleta and 
participacoes.competicao.inicio >= :limiteInf and participacoes.competicao.inicio <= :limiteSup order 
by participacoes.competicao.inicio desc"), 
    @NamedQuery(name="Participacao.qParticipacoesAtletaComNivel", query="select participacoes 
from Participacao participacoes where participacoes.atleta.codigo = :codAtleta and 
participacoes.competicao.inicio >= :limiteInf and participacoes.competicao.inicio <= :limiteSup and 
participacoes.competicao.nivel = :nivelCompeticao order by participacoes.competicao.inicio desc") 
}) 
public class Participacao implements Serializable { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
     
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 
    private Long id; 
     
    @ManyToOne 
    private Atleta atleta; 
     
    @ManyToOne 
    private Competicao competicao; 
     
    @OneToMany(mappedBy = "participacao") 
    private List<Confronto> confrontos; 
     
    private String categoria; 
    private Classificacao classificacao; 
    private int totalAtletas; 
    private int totalConfrontos; 
    private int pontosValidos; 
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    private int pontosSofridos; 
    private int kyongos; 
    private float mediaPontosValidos; 
    private float mediaPontosSofridos; 
    private float mediaKyongos; 
    private String obs; 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    /** Creates a new instance of Participacao */ 
    public Participacao() { 
    } 
     
    public boolean isPossuiConfrontos(){ 
        return !confrontos.isEmpty(); 
    } 
     
    public Long getId() { 
        return this.id; 
    } 
     
    public void setId(Long id) { 
        this.id = id; 
    } 
     
    public String getCategoria() { 
        return categoria; 
    } 
     
    public void setCategoria(String categoria) { 
        this.categoria = categoria; 
    } 
     
    public Classificacao getClassificacao() { 
        return classificacao; 
    } 
     
    public void setClassificacao(Classificacao classificacao) { 
        this.classificacao = classificacao; 
    } 
     
    public void setTotalAtletas(int totalAtletas) { 
        this.totalAtletas = totalAtletas; 
    } 
     
    public int getTotalAtletas() { 
        return totalAtletas; 
    } 
     
    public int getTotalConfrontos() { 
        return totalConfrontos; 
    } 
     
    public void setTotalConfrontos(int totalConfrontos) { 
        this.totalConfrontos = totalConfrontos; 
    } 
     
    public int getPontosValidos() { 
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        return pontosValidos; 
    } 
     
    public void setPontosValidos(int pontosValidos) { 
        this.pontosValidos = pontosValidos; 
    } 
     
    public int getPontosSofridos() { 
        return pontosSofridos; 
    } 
     
    public void setPontosSofridos(int pontosSofridos) { 
        this.pontosSofridos = pontosSofridos; 
    } 
     
    public int getKyongos() { 
        return kyongos; 
    } 
     
    public void setKyongos(int kyongos) { 
        this.kyongos = kyongos; 
    } 
     
    public float getMediaPontosValidos() { 
        return mediaPontosValidos; 
    } 
     
    public void setMediaPontosValidos(float mediaPontosValidos) { 
        this.mediaPontosValidos = mediaPontosValidos; 
    } 
     
    public float getMediaPontosSofridos() { 
        return mediaPontosSofridos; 
    } 
     
    public void setMediaPontosSofridos(float mediaPontosSofridos) { 
        this.mediaPontosSofridos = mediaPontosSofridos; 
    } 
     
    public float getMediaKyongos() { 
        return mediaKyongos; 
    } 
     
    public void setMediaKyongos(float mediaKyongos) { 
        this.mediaKyongos = mediaKyongos; 
    } 
     
    public String getObs() { 
        return obs; 
    } 
     
    public void setObs(String obs) { 
        this.obs = obs; 
    } 
     
    //------------// 
    //-- Atleta --// 
    //------------// 
     
    public Atleta getAtleta() { 
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        return atleta; 
    } 
     
    protected void incluiAtleta(Atleta atleta){ 
        this.atleta = atleta; 
    } 
     
    protected void retiraAtleta(){ 
        this.atleta = null; 
    } 
     
    public void associaAtleta(Atleta atleta){ 
        if(this.atleta == null){ 
            this.incluiAtleta(atleta); 
            atleta.incluiParticipacao(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaAtleta(Atleta atleta){ 
        if(this.atleta != null){ 
            atleta.retiraParticipacao(this); 
            this.retiraAtleta(); 
        } 
    } 
     
//----------------// 
//-- Competição --// 
//----------------// 
     
    public Competicao getCompeticao() { 
        return competicao; 
    } 
     
    protected void incluiCompeticao(Competicao competicao){ 
        this.competicao = competicao; 
    } 
     
    protected void retiraCompeticao(){ 
        this.competicao = null; 
    } 
     
    public void associaCompeticao(Competicao competicao){ 
        if(this.competicao == null){ 
            this.incluiCompeticao(competicao); 
            competicao.incluiParticipacao(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaCompeticao(Competicao competicao){ 
        if(this.competicao != null){ 
            competicao.retiraParticipacao(this); 
            this.retiraCompeticao(); 
        } 
    } 
     
//----------------// 
//-- Confrontos --// 
//----------------// 
     
    public List<Confronto> getConfrontos() { 
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        return confrontos; 
    } 
     
    protected void incluiConfronto(Confronto confronto) { 
        this.confrontos.add(confronto); 
    } 
     
    protected void retiraConfronto(Confronto confronto){ 
        this.confrontos.remove(confronto); 
    } 
     
    public void associaConfronto(Confronto confronto){ 
        if(!this.confrontos.contains(confronto)){ 
            this.incluiConfronto(confronto); 
            confronto.incluiParticipacao(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaConfronto(Confronto confronto){ 
        if(this.confrontos.contains(confronto)){ 
            confronto.retiraParticipacao(); 
            this.retiraConfronto(confronto); 
        } 
    } 
} 
 
/* 
 * Praticante.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.DiscriminatorValue; 
import javax.persistence.Entity; 
import sonsu.entidade.enumerado.Sexo; 
 
/** 
 * Entity class Praticante 
 * 
 * @author Marsal 
 * 
 * Classe que representa um praticante de Taekwondo, sendo a super-classe de treinador e atleta 
 */ 
 
@Entity 
@DiscriminatorValue(value="praticante") 
public class Praticante extends Usuario implements Serializable { 
    //----------------------// 
    //-- Início Atributos --// 
    //----------------------// 
    private Sexo sexo; 
    private String graduacao; 
    private int idade; 
    private String academia; 
    private String obs; 
    //-------------------// 
    //-- Fim Atributos --// 
    //-------------------// 
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    /** Creates a new instance of Praticante */ 
    public Praticante() { 
    } 
     
    //--------------------------// 
    //-- Início Get's e Set's --// 
    //--------------------------// 
    public Sexo getSexo() { 
        return sexo; 
    } 
     
    public void setSexo(Sexo sexo) { 
        this.sexo = sexo; 
    } 
     
    public String getGraduacao() { 
        return graduacao; 
    } 
     
    public void setGraduacao(String graduacao) { 
        this.graduacao = graduacao; 
    } 
     
    public int getIdade() { 
        return idade; 
    } 
     
    public void setIdade(int idade) { 
        this.idade = idade; 
    } 
     
    public String getAcademia() { 
        return academia; 
    } 
     
    public void setAcademia(String academia) { 
        this.academia = academia; 
    } 
     
    public String getObs() { 
        return obs; 
    } 
     
    public void setObs(String obs) { 
        this.obs = obs; 
    } 
     
    public String getPapel() { 
        return "praticante"; 
    } 
    //-----------------------// 
    //-- Fim Get's e Set's --// 
    //-----------------------// 
} 
 
/* 
 * Treinador.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
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import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.DiscriminatorValue; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.ManyToMany; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
 
/** 
 * Entity class Treinador 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@DiscriminatorValue(value="treinador") 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Treinador.qTreinadores", query="select treinadores from Treinador 
treinadores") 
}) 
public class Treinador extends Praticante implements Serializable { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
     
    @ManyToMany(mappedBy = "treinadores") 
    private List<Equipe> equipes; 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    /** Creates a new instance of Treinador */ 
    public Treinador() { 
    } 
     
    public boolean isPossuiEquipes(){ 
        return !equipes.isEmpty(); 
    } 
     
    public String getPapel() { 
        return "treinador"; 
    } 
     
//-------------// 
//-- Equipes --// 
//-------------// 
     
    public List<Equipe> getEquipes() { 
        return this.equipes; 
    } 
     
    protected void incluiEquipe(Equipe equipe){ 
        this.equipes.add(equipe); 
    } 
     
    protected void retiraEquipe(Equipe equipe){ 
        this.equipes.remove(equipe); 
    } 
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    public void associaEquipe(Equipe equipe){ 
        if(!this.equipes.contains(equipe)){ 
            this.incluiEquipe(equipe); 
            equipe.incluiTreinador(this); 
        } 
    } 
     
    public void desassociaEquipe(Equipe equipe){ 
        if(this.equipes.contains(equipe)){ 
            this.retiraEquipe(equipe); 
            equipe.retiraTreinador(this); 
        } 
    } 
} 
 
/* 
 * Usuario.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade; 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.DiscriminatorColumn; 
import javax.persistence.DiscriminatorType; 
import javax.persistence.DiscriminatorValue; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.Inheritance; 
import javax.persistence.InheritanceType; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
 
/** 
 * Entity class Usuario 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Entity 
@Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE) 
@DiscriminatorColumn(name="PAPEL", discriminatorType=DiscriminatorType.STRING) 
@DiscriminatorValue(value="user") 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name="Usuario.qLogin", query="select usuario from Usuario usuario where 
usuario.codigo = :login and usuario.senha = :senha") 
}) 
public class Usuario implements Serializable { 
     
    //----------------------// 
    //-- Início Atributos --// 
    //----------------------// 
    @Id 
    private String codigo; //-- login 
    private String nome; 
    private String senha; 
    private String papel; 
    //-------------------// 
    //-- Fim Atributos --// 
    //-------------------// 
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    //--------------------------// 
    //-- Início Get's e Set's --// 
    //--------------------------// 
    public String getCodigo() { 
        return codigo; 
    } 
     
    public void setCodigo(String codigo) { 
        this.codigo = codigo; 
    } 
     
    public String getNome() { 
        return nome; 
    } 
     
    public void setNome(String nome) { 
        this.nome = nome; 
    } 
     
    public String getSenha() { 
        return senha; 
    } 
     
    public void setSenha(String senha) { 
        this.senha = senha; 
    } 
     
    public String getPapel() { 
        return "user"; 
    } 
    //-----------------------// 
    //-- Fim Get's e Set's --// 
    //-----------------------// 
} 
 
>> package sonsu.entidade.enumerado 
 
/* 
 * Assiduidade.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
public enum Assiduidade {Regular, Boa, Otima} 
 
/* 
 * Caracteristicas.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
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public enum Caracteristica {Agressivo, Alto, Ataque, Concentrado, Contra_Ataque, Forte, Rapido, 
Resistente, Tatico, Tecnico} 
 
/* 
 * Classificacao.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
 
public enum Classificacao {Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto} 
 
/* 
 * Conceito.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
public enum Conceito {A, B, C, D, E, F} 
 
/* 
 * DiaSemana.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
public enum DiaSemana {Domingo, Segunda, Terca, Quarta, Quinta, Sexta, Sabado} 
 
/* 
 * Nivel.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
public enum Nivel {Regional, Estadual, Nacional, Internacional} 
 
/* 
 * Sexo.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
public enum Sexo {Masculino, Feminino} 
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/* 
 * Status.java 
 */ 
 
package sonsu.entidade.enumerado; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
public enum Status {Ativo, Inativo} 
 
 
>> package sonsu.logica 
 
/* 
 * GerenciadorAtletaBean.java 
 */ 
 
package sonsu.logica; 
 
import java.util.Collection; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Atleta; 
import sonsu.entidade.Usuario; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioJaCadastrado; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Stateless 
public class GerenciadorAtletaBean implements GerenciadorAtletaLocal { 
     
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** 
     * Creates a new instance of GerenciadorAtletaBean 
     */ 
    public GerenciadorAtletaBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Retorna o objeto da classe Atleta referente ao codigo passado como parâmetro 
     */ 
    public Atleta getAtleta(String codigo){ 
        Atleta atleta = em.find(Atleta.class, codigo); 
        //-- retorna o atleta encontrado 
        return atleta; 
    } 
     
    /** 
     * Busca todos os atletas cadastrados no sistema 
     */ 
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    public Collection<Atleta> getAtletas(){ 
        Query query = em.createNamedQuery("Atleta.qAtletas"); 
        Collection<Atleta> atletas = query.getResultList(); 
        //-- retorna os atletas cadastrados 
        return atletas; 
    } 
     
    /** 
     * Inclui um atleta no sistema 
     */ 
    public void incluiAlteta(Atleta atleta) throws ExcecaoUsuarioJaCadastrado{ 
        Usuario user = em.find(Usuario.class, atleta.getCodigo()); 
        //-- se já existir um atleta ou usuário com o mesmo código é lançada uma exceção 
        if (user != null) 
            throw new ExcecaoUsuarioJaCadastrado(); 
         
        //-- converte os arrays contendo os dias da semana de treinamento e as características do atleta 
nos strings que serão persistidos 
        atleta.converteDiasTreinamentoString(); 
        atleta.converteCaracteristicasString(); 
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.persist(atleta); 
    } 
     
    /** 
     * Altera os dados do atleta passado como parâmetro 
     */ 
    public void alteraAtleta(Atleta atleta) throws ExcecaoUsuarioNaoCadastrado{ 
        Atleta player = em.find(Atleta.class, atleta.getCodigo()); 
        //-- se o atleta não existir é lançada uma exceção 
        if (player == null) 
            new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        //-- converte os arrays contendo os dias da semana de treinamento e as características do atleta 
nos strings que serão persistidos 
        atleta.converteDiasTreinamentoString(); 
        atleta.converteCaracteristicasString(); 
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.merge(atleta); 
    } 
     
    /** 
     * Exclui o atleta passado como parâmetro 
     */ 
    public void excluiAtleta(Atleta atleta) throws ExcecaoUsuarioNaoCadastrado{ 
        Atleta player = em.find(Atleta.class, atleta.getCodigo()); 
        //-- se o atleta não existir é lançada uma exceção 
        if(player == null) 
            new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        //-- exclui o objeto da base de dados 
        em.remove(player); 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciadorCompeticaoBean.java 
 */ 
package sonsu.logica; 
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import java.util.Collection; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Competicao; 
import sonsu.excecao.ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
@Stateless 
public class GerenciadorCompeticaoBean implements GerenciadorCompeticaoLocal { 
     
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** 
     * Creates a new instance of GerenciadorCompeticaoBean 
     */ 
    public GerenciadorCompeticaoBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Busca todas as competições cadastradas no sistema 
     */ 
    public Collection<Competicao> getCompeticoes(){ 
        Query query = em.createNamedQuery("Competicao.qCompeticoes"); 
        Collection<Competicao> competicoes = query.getResultList(); 
         
        //-- retona as competições cadastradas 
        return competicoes; 
    } 
 
    /** 
     * Retorna o objeto da classe Competicao referente ao id passado como parâmetro 
     */ 
    public Competicao getCompeticao(Long id){ 
        Competicao competicao = em.find(Competicao.class, id); 
         
        //-- retorna a competição encontrada 
        return competicao; 
    } 
     
    /** 
     * Inclui uma competição no sistema 
     */ 
    public void incluiCompeticao(Competicao competicao) { 
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.persist(competicao); 
    } 
     
    /** 
     * Altera os dados da competição passada como parâmetro 
     */ 
    public void alteraCompeticao(Competicao competicao) throws 
ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada{ 
        Competicao competition = em.find(Competicao.class, competicao.getId()); 
        //-- se a competição não existir é lançada uma exceção 
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        if(competition == null) 
            new ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada(); 
         
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.merge(competicao); 
    } 
     
    /** 
     * Exclui a competição passada como parâmetro 
     */ 
    public void excluiCompeticao(Competicao competicao) throws 
ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada{ 
        Competicao competition = em.find(Competicao.class, competicao.getId()); 
        //-- se a competição não existir é lançada uma exceção 
        if(competition == null) 
            new ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada(); 
         
        //-- exclui o objeto da base de dados 
        em.remove(competition); 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciadorConfrontoBean.java 
 */ 
package sonsu.logica; 
 
import java.util.Collection; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Confronto; 
import sonsu.entidade.Participacao; 
import sonsu.excecao.ExcecaoConfrontoNaoCadastrado; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Stateless 
public class GerenciadorConfrontoBean implements GerenciadorConfrontoLocal { 
     
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** Creates a new instance of GerenciadorConfrontoBean */ 
    public GerenciadorConfrontoBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Busca todos os confrontos cadastrados no sistema 
     */ 
    public Collection<Confronto> getConfrontos(){ 
        Query query = em.createNamedQuery("Confronto.qConfrontos"); 
        Collection<Confronto> confrontos = query.getResultList(); 
         
        //-- retona os confrontos cadastrados 
        return confrontos; 
    } 
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    /** 
     * Retorna o objeto da classe Confronto referente ao id passado como parâmetro 
     */ 
    public Confronto getConfrontoById(Long id){ 
        Confronto confronto = em.find(Confronto.class, id); 
         
        //-- retorna o confronto encontrado 
        return confronto; 
    } 
     
    /** 
     * Inclui um confronto no sistema 
     */ 
    public void incluiConfronto(Confronto confronto){ 
        Participacao participacao = confronto.getParticipacao(); 
         
        //-- persiste os objetos na base de dados 
        em.persist(confronto); 
        em.merge(participacao); 
    } 
     
    /** 
     * Altera os dados do confronto passado como parâmetro 
     */ 
    public void alteraConfronto(Confronto confronto) throws ExcecaoConfrontoNaoCadastrado{ 
        Confronto confront = em.find(Confronto.class, confronto.getId()); 
        //-- se o confronto não existir é lançada uma exceção 
        if(confront == null) 
            new ExcecaoConfrontoNaoCadastrado(); 
         
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.merge(confronto); 
    } 
     
    /** 
     * Exclui o confronto passado como parâmetro 
     */ 
    public void excluiConfronto(Confronto confronto) throws ExcecaoConfrontoNaoCadastrado{ 
        Confronto confront = em.find(Confronto.class, confronto.getId()); 
        //-- se o confronto não existir é lançada uma exceção 
        if(confront == null) 
            new ExcecaoConfrontoNaoCadastrado(); 
         
        //-- desassocia o confronto da participação 
        Participacao participacao = em.find(Participacao.class, confront.getParticipacao().getId()); 
        participacao.desassociaConfronto(confront); 
 
        //-- atualiza os objetos da base de dados 
        em.remove(confront); 
        em.merge(participacao); 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciadorEquipeBean.java 
 */ 
package sonsu.logica; 
 
import java.util.ArrayList; 
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import java.util.Collection; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Equipe; 
import sonsu.entidade.Treinador; 
import sonsu.excecao.ExcecaoEquipeJaCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoEquipeNaoCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
 
/* 
 * @author Marsal 
 */ 
@Stateless 
public class GerenciadorEquipeBean implements GerenciadorEquipeLocal { 
     
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** 
     * Creates a new instance of GerenciadorEquipeBean 
     */ 
    public GerenciadorEquipeBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Busca todas as equipes cadastradas no sistema 
     */ 
    public Collection<Equipe> getEquipes(){ 
        Query query = em.createNamedQuery("Equipe.qEquipes"); 
        Collection<Equipe> equipes = query.getResultList(); 
         
        return equipes; 
    } 
     
    /** 
     * Retorna o objeto da classe Equipe referente ao id passado como parâmetro 
     */ 
    public Equipe getEquipeById(Long id){ 
        Equipe equipe = em.find(Equipe.class, id); 
        return equipe; 
    } 
     
    /** 
     * Retorna o objeto da classe Equipe referente ao codigo passado como parâmetro 
     */ 
    public Equipe getEquipeByCodigo(String codigo){ 
        Equipe equipe; 
        try { 
            Query query = em.createNamedQuery("Equipe.qEquipeByCodigo"); 
            query.setParameter("codigo", codigo); 
            equipe = (Equipe) query.getSingleResult(); 
        } catch (javax.persistence.NoResultException e) { 
            equipe = null; 
        } 
         
        //-- retorna a equipe encontrada 
        return equipe; 
    } 
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    /** 
     * Retorna o objeto da classe Equipe referente ao nome passado como parâmetro 
     */ 
    public Equipe getEquipeByNome(String nome){ 
        Equipe equipe; 
        try { 
            Query query = em.createNamedQuery("Equipe.qEquipeByNome"); 
            query.setParameter("nome", nome); 
            equipe = (Equipe) query.getSingleResult(); 
        } catch (javax.persistence.NoResultException e) { 
            equipe = null; 
        } 
         
        //-- retorna a equipe encontrada 
        return equipe; 
    } 
     
    /** 
     * Busca as equipes não associadas ao treindor passado como parâmetro 
     */ 
    public Collection<Equipe> getEquipesNaoTreinador(Treinador treinador) throws 
ExcecaoUsuarioNaoCadastrado{ 
        Treinador coach = em.find(Treinador.class, treinador.getCodigo()); 
        //-- se o treinador não existir é lançada uma exceção 
        if(coach == null) 
            new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        Collection<Equipe> equipes = new ArrayList<Equipe>(this.getEquipes()); 
        Collection<Equipe> equipesNaoTreinador = new ArrayList<Equipe>(this.getEquipes()); 
         
        for(Equipe equipe : equipes){ 
            for(Treinador trei : equipe.getTreinadores()){ 
                if(trei.getCodigo().equals(coach.getCodigo())) 
                    equipesNaoTreinador.remove(equipe); 
            } 
        } 
         
        return equipesNaoTreinador; 
    } 
     
    /** 
     * Inclui uma equipe no sistema 
     */ 
    public void incluiEquipe(Equipe equipe) throws ExcecaoEquipeJaCadastrada{ 
        Equipe team = this.getEquipeByCodigo(equipe.getCodigo()); 
        //-- se o código informado para a equipe já existir então é lançada uma exceção 
        if(team != null) 
            throw new ExcecaoEquipeJaCadastrada(); 
         
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.persist(equipe); 
    } 
     
    /** 
     * Altera os dados da equipe passada como parâmetro 
     */ 
    public void alteraEquipe(Equipe equipe) throws ExcecaoEquipeNaoCadastrada{ 
        Equipe team = em.find(Equipe.class, equipe.getId()); 
        //-- se a equipe não existir é lançada uma exceção 
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        if (team == null) 
            throw new ExcecaoEquipeNaoCadastrada(); 
         
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.merge(equipe); 
    } 
     
    /** 
     * Exclui a equipe passada como parâmetro 
     */ 
    public void excluiEquipe(Equipe equipe) throws ExcecaoEquipeNaoCadastrada{ 
        Equipe team = em.find(Equipe.class, equipe.getId()); 
        //-- se a equipe não existir é lançada uma exceção 
        if (team == null) 
            throw new ExcecaoEquipeNaoCadastrada(); 
         
        //-- exclui o objeto da base de dados 
        em.remove(team); 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciadorLoginBean.java 
 * 
 * Created on 28 de Abril de 2007, 19:05 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package sonsu.logica; 
 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.NoResultException; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Usuario; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
@Stateless 
public class GerenciadorLoginBean implements GerenciadorLoginLocal { 
 
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** Creates a new instance of GerenciadorLoginBean */ 
    public GerenciadorLoginBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Realiza o login de um determinado usuário, recebendo o username e senha e retornando o 
usuário correspondente 
     */ 
    public Usuario validalogin(String login, String senha) { 
        Query query = em.createNamedQuery("Usuario.qLogin"); 
        query.setParameter("login", login); 
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        query.setParameter("senha", senha); 
        Usuario user; 
        try { 
            user = (Usuario)query.getSingleResult(); 
        } catch (NoResultException e) { 
            user = null; 
        } 
         
        return user; 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciadorParticipacaoBean.java 
 */ 
 
package sonsu.logica; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Atleta; 
import sonsu.entidade.Competicao; 
import sonsu.entidade.Participacao; 
import sonsu.entidade.enumerado.Nivel; 
import sonsu.excecao.ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
 
@Stateless 
public class GerenciadorParticipacaoBean implements GerenciadorParticipacaoLocal { 
     
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** 
     * Creates a new instance of GerenciadorParticipacaoBean 
     */ 
    public GerenciadorParticipacaoBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Busca todas as participações cadastradas no sistema 
     */ 
    public Collection<Participacao> getParticipacoes(){ 
        Query query = em.createNamedQuery("Participacao.qParticipacoes"); 
        Collection<Participacao> participacoes = query.getResultList(); 
         
        //-- retona as participações cadastradas 
        return participacoes; 
    } 
     
    /** 
     * Retorna o objeto da classe Participacao referente ao id passado como parâmetro 
     */ 
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    public Participacao getParticipacaoById(Long id){ 
        Participacao participacao = em.find(Participacao.class, id); 
         
        //-- retorna a participação encontrada 
        return participacao; 
    } 
     
    /** 
     * Retorna as participações de um determinado atleta, dentro de um determinado intervalo de data 
     */ 
    public Collection<Participacao> getParticipacoesAtleta(String codAtleta, Date inicio, Date fim, Nivel 
nivelCompeticao){ 
        Query query; 
         
        if (nivelCompeticao == null) //-- sem levar em consideração o nível das competições 
            query = em.createNamedQuery("Participacao.qParticipacoesAtletaSemNivel"); 
        else{ 
            query = em.createNamedQuery("Participacao.qParticipacoesAtletaComNivel"); 
            query.setParameter("nivelCompeticao", nivelCompeticao); 
        } 
         
        query.setParameter("limiteInf", inicio); 
        query.setParameter("limiteSup", fim); 
        query.setParameter("codAtleta", codAtleta); 
        Collection<Participacao> participacoes = query.getResultList(); 
         
        //-- retorna as participações encontradas 
        return participacoes; 
    } 
     
    /** 
     * Inclui uma participação no sistema 
     */ 
    public void incluiParticipacao(Participacao participacao){ 
        Atleta atleta = participacao.getAtleta(); 
        Competicao competicao = participacao.getCompeticao(); 
         
        //-- persiste os objetos na base de dados 
        em.persist(participacao); 
        em.merge(atleta); 
        em.merge(competicao); 
    } 
     
    /** 
     * Altera os dados da participação passada como parâmetro 
     */ 
    public void alteraParticipacao(Participacao participacao) throws 
ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada{ 
        Participacao participation = em.find(Participacao.class, participacao.getId()); 
        //-- se a participação não existir é lançada uma exceção 
        if(participation == null) 
            new ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada(); 
         
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.merge(participacao); 
    } 
     
    /** 
     * Exclui a participação passada como parâmetro 
     */ 
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    public void excluiParticipacao(Participacao participacao) throws 
ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada{ 
        Participacao participation = em.find(Participacao.class, participacao.getId()); 
        //-- se a participação não existir é lançada uma exceção 
        if(participation == null) 
            new ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada(); 
         
        //-- desassocia a participação do atleta e da competição 
        Atleta atleta = em.find(Atleta.class, participation.getAtleta().getCodigo()); 
        atleta.desassociaParticipacao(participation); 
         
        Competicao competicao = em.find(Competicao.class, participation.getCompeticao().getId()); 
        competicao.desassociaParticipacao(participation); 
         
        //-- atualiza os objetos da base de dados 
        em.remove(participation); 
        em.merge(atleta); 
        em.merge(competicao); 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciadorTreinadorBean.java 
 */ 
 
package sonsu.logica; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.Random; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import sonsu.entidade.Equipe; 
import sonsu.entidade.Treinador; 
import sonsu.entidade.Usuario; 
import sonsu.excecao.ExcecaoEquipeNaoCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioJaCadastrado; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
@Stateless 
public class GerenciadorTreinadorBean implements GerenciadorTreinadorLocal { 
     
    @PersistenceContext 
    private EntityManager em; 
     
    /** 
     * Creates a new instance of GerenciadorTreinadorBean 
     */ 
    public GerenciadorTreinadorBean() { 
    } 
     
    /** 
     * Busca todos os treinadores cadastrados no sistema 
     */ 
    public Collection<Treinador> getTreinadores(){ 
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        Query query = em.createNamedQuery("Treinador.qTreinadores"); 
        Collection<Treinador> treinadores = query.getResultList(); 
         
        //-- retona os treinadores cadastrados 
        return treinadores; 
    } 
     
    /** 
     * Retorna o objeto da classe Treinador referente ao codigo passado como parâmetro 
     */ 
    public Treinador getTreinador(String codigo){ 
        Treinador treinador = em.find(Treinador.class, codigo); 
 
        //-- retorna o treinador encontrado 
        return treinador; 
    } 
 
    /** 
     * Inclui um treinador no sistema 
     */ 
    public void incluiTreinador(Treinador treinador) throws ExcecaoUsuarioJaCadastrado{ 
        Usuario user = em.find(Usuario.class, treinador.getCodigo()); 
        //-- se já existir um treinador ou usuário com o mesmo código é lançada uma exceção 
        if (user != null) 
            throw new ExcecaoUsuarioJaCadastrado(); 
 
        //-- gera a senha padrão para o treinador, podendo ser alterada posteriormente 
        treinador.setSenha("treinador"); 
 
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.persist(treinador); 
    } 
     
    /** 
     * Altera os dados do treinador passado como parâmetro 
     */ 
    public void alteraTreinador(Treinador treinador) throws ExcecaoUsuarioNaoCadastrado{ 
        Treinador coach = em.find(Treinador.class, treinador.getCodigo()); 
        //-- se o treinador não existir é lançada uma exceção 
        if(coach == null) 
            new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        //-- persiste o objeto na base de dados 
        em.merge(treinador); 
    } 
     
    /** 
     * Exclui o treinador passado como parâmetro 
     */ 
    public void excluiTreinador(Treinador treinador) throws ExcecaoUsuarioNaoCadastrado{ 
        Treinador coach = em.find(Treinador.class, treinador.getCodigo()); 
        //-- se o treinador não existir é lançada uma exceção 
        if(coach == null) 
            new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        //-- exclui o objeto da base de dados 
        em.remove(coach); 
    } 
     
    /** 
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     * Associa uma equipe ao treinador 
     */ 
    public void associaEquipeTreinador(Treinador treinador, Equipe equipe) throws 
ExcecaoUsuarioNaoCadastrado, ExcecaoEquipeNaoCadastrada{ 
        Treinador coach = em.find(Treinador.class, treinador.getCodigo()); 
        //-- se o treinador não existir é lançada uma exceção 
        if (coach == null) 
            throw new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        Equipe team = em.find(Equipe.class, equipe.getId()); 
        //-- se a equipe não existir é lançada uma exceção 
        if (team == null) 
            throw new ExcecaoEquipeNaoCadastrada(); 
         
        //-- persiste os objetos na base de dados 
        treinador.associaEquipe(equipe); 
        em.merge(treinador); 
        em.merge(equipe); 
    } 
     
    /** 
     * Desassocia uma equipe de um treinador 
     */ 
    public void desassociaEquipeTreinador(Treinador treinador, Equipe equipe) throws 
ExcecaoUsuarioNaoCadastrado, ExcecaoEquipeNaoCadastrada{ 
        Treinador coach = em.find(Treinador.class, treinador.getCodigo()); 
        //-- se o treinador não existir é lançada uma exceção 
        if (coach == null) 
            throw new ExcecaoUsuarioNaoCadastrado(); 
         
        Equipe team = em.find(Equipe.class, equipe.getId()); 
        //-- se a equipe não existir é lançada uma exceção 
        if (team == null) 
            throw new ExcecaoEquipeNaoCadastrada(); 
         
        //-- persiste os objetos na base de dados 
        coach.desassociaEquipe(team); 
        em.merge(coach); 
        em.merge(team); 
    } 
} 
 
Módulo Sonsu-war (Camada de Controle e Apresentação) 
 
>> package sonsu.web 
 
/* 
 * CtrlAdmin.java 
 */ 
package sonsu.web; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.component.UISelectItems; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.event.ValueChangeEvent; 
import javax.faces.model.SelectItem; 
import sonsu.entidade.Competicao; 
import sonsu.entidade.Equipe; 



 165  
 

 

import sonsu.entidade.Treinador; 
import sonsu.excecao.ExcecaoEquipeJaCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoEquipeNaoCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioJaCadastrado; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
import sonsu.logica.GerenciadorEquipeLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorTreinadorLocal; 
 
/** 
 * 
 * @author Marsal 
 */ 
public class CtrlAdmin { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
    //-----------// 
    //-- Geral --// 
    //-----------// 
     
    //-- session bean da equipe 
    @EJB 
    private GerenciadorEquipeLocal gerenciadorEquipeBean; 
     
    //-- session bean do treinador 
    @EJB 
    private GerenciadorTreinadorLocal gerenciadorTreinadorBean; 
     
    private String operacao = "H"; 
    //-- H: Home 
    //-- E: Equipes | IE: Inclusão de Equipe | AE: Alteração de Equipe | DE: Detalhes da Equipe 
    //-- T: Treinadores | IT: Inclusão de Treinador | AT: Alteração de Treinador | DT: Detalhes do 
Treinador 
    //-- C: Competições | IC: Inclusão de Competição | AC: Alteração de Competição 
    private String msg = null; 
    private boolean erro = false; 
    final String NENHUM = "nenhum"; 
    //------------// 
    //-- Equipe --// 
    //------------// 
    private Equipe equipe = null; 
    private Collection<Equipe> equipes = null; 
    //---------------// 
    //-- Treinador --// 
    //---------------// 
    private Treinador treinador = null; 
    private Collection<Treinador> treinadores = null; 
    private Long idEquipeTreinadorSelecionada = null; 
    private String senhaConfTreinador = null; 
    //-- componentes visuais 
    private UISelectItems comboEquipesTreinador; 
//----------------------// 
//-- Métodos Públicos --// 
//----------------------// 
    //-----------// 
    //-- Geral --// 
    //-----------// 
     
    //-- Creates a new instance of CtrlAdmin 
    public CtrlAdmin() { 
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    } 
     
    public String telaHome(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        return "admin"; 
    } 
    //------------// 
    //-- Equipe --// 
    //------------// 
    public String persisteEquipe(){ 
        if(this.validaCamposEquipe()){ 
            if (operacao == "IE") //-- Inclusão 
                this.incluiEquipe(); 
            else //-- Alteração 
                this.alteraEquipe(); 
        } 
        //-- atualiza a tela de equipes 
        if(!erro){ 
            this.listaEquipes(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String excluiEquipe(){ 
        try { 
            //-- busca a equipe selecionada 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("idEquipeExcluir"))); 
            gerenciadorEquipeBean.excluiEquipe(equipe); 
            this.setMsg(">> Equipe excluída com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoEquipeNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Equipe excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        //-- atualiza a tela de equipes 
        if(!erro){ 
            this.listaEquipes(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaIncluirEquipe(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("IE"); //-- Inclusão 
        equipe = new Equipe(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaAlteraEquipe(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("AE"); //-- Alteração 
        //-- busca a equipe selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("idEquipeAlterar"))); 
        return "ok"; 
    } 
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    public String telaDetalhesEquipe(){ 
        this.setOperacao("DE"); //-- detalhes 
        //-- busca a equipe selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("idEquipeDetalhes"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String listaEquipes(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("E"); //-- equipes 
        equipe = new Equipe(); 
        this.setEquipes(gerenciadorEquipeBean.getEquipes()); 
        if (this.getEquipes().isEmpty()) 
            this.setEquipes(null); 
         
        return "ok"; 
    } 
    //---------------// 
    //-- Treinador --// 
    //---------------// 
    public String persisteTreinador(){ 
        if(this.validaCamposTreinador()){ 
            if (operacao == "IT") //-- Inclusão 
                this.incluiTreinador(); 
            else //-- Alteração 
                this.alteraTreinador(); 
        } 
        //-- atualiza a tela de treinadores 
        if(!erro) 
            this.listaTreinadores(); 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String excluiTreinador(){ 
        try { 
            //-- busca o treinador selecionado 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            treinador = gerenciadorTreinadorBean.getTreinador((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("treinadorExcluir")); 
            gerenciadorTreinadorBean.excluiTreinador(treinador); 
            this.setMsg(">> Treinador excluído com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Treinador excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
        //-- atualiza a tela de treinadores 
        if(!erro) 
            this.listaTreinadores(); 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaIncluirTreinador(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("IT"); //-- Inclusão 
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        treinador = new Treinador(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaAlteraTreinador(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("AT"); //-- Alteração 
        //-- busca o treinador selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        treinador = gerenciadorTreinadorBean.getTreinador((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("treinadorAlterar")); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaDetalhesTreinador(){ 
        this.setOperacao("DT"); //-- detalhes do treinador 
        //-- busca o treinador selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        treinador = gerenciadorTreinadorBean.getTreinador((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("treinadorDetalhes")); 
        this.montaComboEquipesTreinador(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaEquipesTreinador(){ 
        this.setOperacao("ET"); //-- equipes do treinador 
        //-- busca o treinador selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        treinador = gerenciadorTreinadorBean.getTreinador((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("treinadorEquipes")); 
        this.montaComboEquipesTreinador(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String listaTreinadores(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("T"); //-- treinadores 
        treinador = new Treinador(); 
        this.setTreinadores(gerenciadorTreinadorBean.getTreinadores()); 
        if (this.getTreinadores().isEmpty()) 
            this.setTreinadores(null); 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String associaEquipeTreinador(){ 
        try { 
            equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(idEquipeTreinadorSelecionada); 
            gerenciadorTreinadorBean.associaEquipeTreinador(treinador, equipe); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Treinador excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } catch (ExcecaoEquipeNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Equipe excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        this.montaComboEquipesTreinador(); 
        return "ok"; 
    } 
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    public String desassociaEquipeTreinador(){ 
        try { 
            //-- busca a equipe selecionada 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("equipeDesassociar"))); 
            gerenciadorTreinadorBean.desassociaEquipeTreinador(treinador, equipe); 
            treinador = gerenciadorTreinadorBean.getTreinador(treinador.getCodigo()); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Treinador excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } catch (ExcecaoEquipeNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Equipe excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        this.montaComboEquipesTreinador(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public void processeEquipeTreinador(ValueChangeEvent ev) { 
        String id = (String) ev.getNewValue(); 
        if(id == null) 
            idEquipeTreinadorSelecionada = null; 
        else 
            idEquipeTreinadorSelecionada = Long.parseLong(id); 
         
        FacesContext.getCurrentInstance().renderResponse(); 
    } 
//----------------------// 
//-- Métodos Internos --// 
//----------------------// 
    //-----------// 
    //-- Geral --// 
    //-----------// 
    protected void iniciaVariaveis(){ 
        operacao = "H"; //-- home 
        msg = null; 
        erro = false; 
        //-- Equipe 
        equipe = null; 
        equipes = null; 
        //-- Treinador 
        treinador = null; 
        treinadores = null; 
        idEquipeTreinadorSelecionada = null; 
    } 
    //------------// 
    //-- Equipe --// 
    //------------// 
    private void incluiEquipe(){ 
        try { 
            gerenciadorEquipeBean.incluiEquipe(equipe); 
            this.setMsg(">> Equipe " + equipe.getNome()  + " cadastrada com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoEquipeJaCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Já existe uma Equipe associada ao cÃ³digo: " + equipe.getCodigo()); 
            this.setErro(true); 
        } 
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    } 
     
    private void alteraEquipe(){ 
        try { 
            gerenciadorEquipeBean.alteraEquipe(equipe); 
            this.setMsg(">> Equipe " + equipe.getNome()  + " alterada com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoEquipeNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Equipe excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private boolean validaCamposEquipe(){ 
        erro = (equipe.getCodigo() == "") || (equipe.getNome() == ""); 
        if (erro) 
            msg = "* Campos ObrigatÃ³rios!"; 
         
        return !erro; 
    } 
    //---------------// 
    //-- Treinador --// 
    //---------------// 
    private void incluiTreinador(){ 
        try { 
            gerenciadorTreinadorBean.incluiTreinador(treinador); 
            this.setMsg(">> Treinador " + treinador.getNome()  + " cadastrado com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoUsuarioJaCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Já existe um Praticante (treinador, atleta) vinculado ao cÃ³digo: " + 
treinador.getCodigo()); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private void alteraTreinador(){ 
        try { 
            gerenciadorTreinadorBean.alteraTreinador(treinador); 
            this.setMsg(">> Treinador " + treinador.getNome()  + " alterado com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Treinador excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private boolean validaCamposTreinador(){ 
        erro = (treinador.getCodigo() == "") || (treinador.getNome() == "") || (treinador.getSexo() == null); 
        if (erro) 
            msg = "* Campos ObrigatÃ³rios!"; 
        else 
            if (treinador.getCodigo().contains(" ")){ 
            erro = true; 
            msg = "* CÃ³digo (Login) nÃ£o pode conter espaÃ§os!"; 
            } 
        return !erro; 
    } 
     
    private void montaComboEquipesTreinador() { 
        try { 
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            Collection<Equipe> equipesNaoTreinador = new 
ArrayList<Equipe>(gerenciadorEquipeBean.getEquipesNaoTreinador(treinador)); 
            Collection<SelectItem> opcoes = new ArrayList<SelectItem>(); 
            idEquipeTreinadorSelecionada = null; 
            opcoes.add(new SelectItem(null, "-- Escolha --")); 
             
            for(Equipe eq : equipesNaoTreinador) 
                opcoes.add(new SelectItem(eq.getId(),eq.getNome())); 
             
            getComboEquipesTreinador().setValue(opcoes); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Treinador excluído por outro usuário!"); 
        } 
    } 
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
    public String getOperacao() { 
        return operacao; 
    } 
     
    public void setOperacao(String operacao) { 
        this.operacao = operacao; 
    } 
     
    public String getMsg() { 
        return msg; 
    } 
     
    public void setMsg(String msg) { 
        this.msg = msg; 
    } 
     
    public boolean isErro() { 
        return erro; 
    } 
     
    public void setErro(boolean erro) { 
        this.erro = erro; 
    } 
     
    public Equipe getEquipe() { 
        return equipe; 
    } 
     
    public void setEquipe(Equipe equipe) { 
        this.equipe = equipe; 
    } 
     
    public Collection<Equipe> getEquipes() { 
        return equipes; 
    } 
     
    public void setEquipes(Collection<Equipe> equipes) { 
        this.equipes = equipes; 
    } 
     
    public Treinador getTreinador() { 
        return treinador; 
    } 
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    public void setTreinador(Treinador treinador) { 
        this.treinador = treinador; 
    } 
     
    public Collection<Treinador> getTreinadores() { 
        return treinadores; 
    } 
     
    public void setTreinadores(Collection<Treinador> treinadores) { 
        this.treinadores = treinadores; 
    } 
     
    public Long getIdEquipeTreinadorSelecionada() { 
        return idEquipeTreinadorSelecionada; 
    } 
     
    public void setIdEquipeTreinadorSelecionada(Long idEquipeTreinadorSelecionada) { 
        this.idEquipeTreinadorSelecionada = idEquipeTreinadorSelecionada; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboEquipesTreinador() { 
        return comboEquipesTreinador; 
    } 
     
    public void setComboEquipesTreinador(UISelectItems comboEquipesTreinador) { 
        this.comboEquipesTreinador = comboEquipesTreinador; 
    } 
 
    public String getSenhaConfTreinador() { 
        return senhaConfTreinador; 
    } 
     
    public void setSenhaConfTreinador(String senhaConfTreinador) { 
        this.senhaConfTreinador = senhaConfTreinador; 
    } 
} 
 
/* 
 * CtrlLogin.java 
 */ 
 
package sonsu.web; 
 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import sonsu.entidade.Treinador; 
import sonsu.entidade.Usuario; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
import sonsu.logica.GerenciadorLoginLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorTreinadorLocal; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
 
public class CtrlLogin { 
    //----------------------// 
    //-- Início Atributos --// 
    //----------------------// 
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    //-- session bean do gerenciador do treinador 
    @EJB 
    private GerenciadorTreinadorLocal gerenciadorTreinadorBean; 
     
    //-- session bean do gerenciador do login 
    @EJB 
    private GerenciadorLoginLocal gerenciadorLoginBean; 
     
    //-- geral 
    private Usuario user = new Usuario(); 
    private String msg = null; 
    private boolean erro = false; 
    //-------------------// 
    //-- Fim Atributos --// 
    //-------------------// 
     
    /** 
     * Creates a new instance of CtrlLogin 
     */ 
    public CtrlLogin() { 
        user.setNome("guest"); //-- visitante 
    } 
     
    //-----------------------------// 
    //-- Início Métodos Públicos --// 
    //-----------------------------// 
    public String login(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        String retorno = "ok"; 
         
        if(user.getCodigo().equals("") || user.getSenha().equals("")){ 
            this.setMsg("*"); 
            this.setErro(false); 
        } else{ 
            Usuario newUser = gerenciadorLoginBean.validalogin(user.getCodigo(), user.getSenha()); 
             
            if (newUser == null){ 
                setErro(true); 
                user.setSenha(null); 
            } else { 
                user = newUser; 
                retorno = user.getPapel(); 
            } 
        } 
        return retorno; 
    } 
     
    public String logout(){ 
        this.iniciaSessao(); 
        this.iniciaVariaveis(); 
        user = new Usuario(); 
        user.setNome("guest"); 
         
        return "home"; 
    } 
     
    public String alteraSenha(String newSenha){ 
        try { 
            user.setSenha(newSenha); 
            gerenciadorTreinadorBean.alteraTreinador((Treinador) user); 
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            this.iniciaVariaveis(); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            erro = true; 
            msg = ">> Usuário excluído por outro usuário!"; 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
//--------------------------// 
//-- Fim Métodos Públicos --// 
//--------------------------// 
//-----------------------------// 
//-- Início Métodos Internos --// 
//-----------------------------// 
    private void iniciaVariaveis(){ 
        msg = null; 
        erro = false; 
    } 
     
    private void iniciaSessao(){ 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
         
        //-- JSF Managed Bean do usuário Administrador 
        if (user.getPapel() == "admin"){ 
            CtrlAdmin admin = (CtrlAdmin) 
context.getExternalContext().getSessionMap().get("CtrlAdmin"); 
            admin.iniciaVariaveis(); 
        } 
         
        //-- JSF Managed Bean do usuário Treinador 
        if (user.getPapel() == "treinador"){ 
            CtrlTreinador treinador = (CtrlTreinador) 
context.getExternalContext().getSessionMap().get("CtrlTreinador"); 
            treinador.iniciaVariaveis(); 
        } 
    } 
//--------------------------// 
//-- Fim Métodos Internos --// 
//--------------------------// 
     
//--------------------------// 
//-- Início Get's e Set's --// 
//--------------------------// 
    public String getMsg() { 
        return msg; 
    } 
     
    public void setMsg(String msg) { 
        this.msg = msg; 
    } 
     
    public boolean isErro() { 
        return erro; 
    } 
     
    public void setErro(boolean erro) { 
        this.erro = erro; 
    } 
     
    public Usuario getUser() { 
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        return user; 
    } 
     
    public void setUser(Usuario user) { 
        this.user = user; 
    } 
//-----------------------// 
//-- Fim Get's e Set's --// 
//-----------------------// 
} 
 
/* 
 * CtrlTreinador.java 
 */ 
 
package sonsu.web; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.component.UISelectItems; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.model.SelectItem; 
import sonsu.entidade.Atleta; 
import sonsu.entidade.Competicao; 
import sonsu.entidade.Confronto; 
import sonsu.entidade.Equipe; 
import sonsu.entidade.Participacao; 
import sonsu.excecao.ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoConfrontoNaoCadastrado; 
import sonsu.excecao.ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioJaCadastrado; 
import sonsu.excecao.ExcecaoUsuarioNaoCadastrado; 
import sonsu.logica.GerenciadorAtletaLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorCompeticaoLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorConfrontoLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorEquipeLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorParticipacaoLocal; 
 
/* 
 * @author Marsal 
 */ 
public class CtrlTreinador { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
    //-----------// 
    //-- Geral --// 
    //-----------// 
     
    //-- session bean do atleta 
    @EJB 
    private GerenciadorAtletaLocal gerenciadorAtletaBean; 
     
    //-- session bean da equipe 
    @EJB 
    private GerenciadorEquipeLocal gerenciadorEquipeBean; 
     
    //-- session bean da competição 
    @EJB 



 176  
 

 

    private GerenciadorCompeticaoLocal gerenciadorCompeticaoBean; 
     
    //-- session bean da participação 
    @EJB 
    private GerenciadorParticipacaoLocal gerenciadorParticipacaoBean; 
     
    //-- session bean do confronto 
    @EJB 
    private GerenciadorConfrontoLocal gerenciadorConfrontoBean; 
     
    private String operacao = "H"; 
    //-- H: Home 
    //-- A: Atletas | IA: Inclusão de Atleta | AA: Alteração de Atleta | DA: Detalhes do Atleta 
    //-- D: Relatório de Desempenho 
    //-- C: Competições | IC: Inclusão de Competição | AC: Alteração de Competição | DC: Detalhes da 
Competição 
    //-- P: Participações | IP: Inclusão de Participação | AP: Alteração de Participação | DP: Detalhes da 
Participação 
    //-- L: Confrontos/Lutas | IL: Inclusão de Confronto/Luta | AL: Alteração de Confronto/Luta | DL : 
Detalhes do Confronto/Luta 
    //-- S: Altera senha de acesso 
    //-- R: Relatórios 
    private String msg = null; 
    private boolean erro = false; 
    //-- componentes visuais 
    private UISelectItems comboAtletas = new UISelectItems(); 
    private UISelectItems comboAtletasDesempenho = new UISelectItems(); 
    private UISelectItems comboEquipes = new UISelectItems(); 
    //-----------// 
    //-- Senha --// 
    //-----------// 
    private String oldSenha = null; 
    private String newSenha = null; 
    private String confSenha = null; 
    //------------// 
    //-- Atleta --// 
    //------------// 
    private Atleta atleta = null; 
    private Collection<Atleta> atletas = null; 
    private Long idEquipeAtleta = null; 
    //----------------// 
    //-- Competição --// 
    //----------------// 
    private Competicao competicao = null; 
    private Collection<Competicao> competicoes = null; 
    //------------------// 
    //-- Participação --// 
    //------------------// 
    private Participacao participacao = null; 
    private String codAtletaParticipacao = null; 
    //---------------// 
    //-- Confronto --// 
    //---------------// 
    private Confronto confronto = null; 
     
//----------------------// 
//-- Métodos Públicos --// 
//----------------------// 
    //-----------// 
    //-- Geral --// 
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    //-----------// 
     
    //-- Creates a new instance of CtrlTreinador 
    public CtrlTreinador() { 
    } 
     
    public String telaHome(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        return "treinador"; 
    } 
    //-----------// 
    //-- Senha --// 
    //-----------// 
    public String telaAlterarSenha(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        operacao = "S"; //-- alteração da senha de acesso 
        return "treinador"; 
    } 
     
    public String alteraSenha(){ 
        if(this.validaSenhas()){ 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            CtrlLogin login = (CtrlLogin) context.getExternalContext().getApplicationMap().get("CtrlLogin"); 
            login.alteraSenha(getNewSenha()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    private boolean validaSenhas(){ 
        if ((getOldSenha() == "") || (getNewSenha() == "") || (getConfSenha() == "")){ 
            erro = true; 
            msg = "* Campos Obrigatórios!"; 
            return false; 
        } 
         
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        CtrlLogin login = (CtrlLogin) context.getExternalContext().getSessionMap().get("CtrlLogin"); 
        if (!getOldSenha().equals(login.getUser().getSenha())){ 
            erro = true; 
            msg = "* Senha inválida!"; 
            return false; 
        } 
         
        if (!getNewSenha().equals(getConfSenha())){ 
            erro = true; 
            msg = "* Senhas não conferem!"; 
            return false; 
        } 
         
        return true; 
    } 
    //------------// 
    //-- Atleta --// 
    //------------// 
    public String persisteAtleta(){ 
        if(this.validaCamposAtleta()){ 
             
            //-- confirma a equipe associada ao atleta 
            if (idEquipeAtleta != null){ 
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                Equipe equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(idEquipeAtleta); 
                atleta.associaEquipe(equipe); 
            } else 
                atleta.desassociaEquipe(); 
             
            if (getOperacao() == "IA") //-- inclusão 
                this.incluiAtleta(); 
            else //-- alteração 
                this.alteraAtleta(); 
        } 
        //-- atualiza a tela de atletas 
        if(!isErro()){ 
            this.listaAtletas(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String excluiAtleta(){ 
        try { 
            //-- busca o atleta selecionado 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("atletaExcluir")); 
            gerenciadorAtletaBean.excluiAtleta(atleta); 
            this.setMsg(">> Atleta excluído com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Atleta excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        //-- atualiza a tela de atletas 
        if(!isErro()){ 
            this.listaAtletas(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaIncluirAtleta(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("IA"); //-- inclusão 
        atleta = new Atleta(); 
        this.montaComboEquipes(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaAlterarAtleta(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("AA"); //-- alteração 
        //-- busca o atleta selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("atletaAlterar")); 
         
        //-- busca o id da equipe associada ao atleta, se houver 
        if (atleta.getEquipe() != null) 
            idEquipeAtleta = atleta.getEquipe().getId(); 
         
        this.montaComboEquipes(); 
        return "ok"; 
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    } 
     
    public String telaDetalhesAtleta(){ 
        this.setOperacao("DA"); //-- detalhes 
        //-- busca o atleta selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("atletaDetalhes")); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String listaAtletas(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("A"); //-- atletas 
        this.setAtletas(gerenciadorAtletaBean.getAtletas()); 
         
        if (this.getAtletas().isEmpty()) 
            this.setAtletas(null); 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaDesempenho(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        operacao = "D"; //-- desempenho dos atletas 
        this.montaComboAtletas(); 
        return "ok"; 
    } 
    //----------------// 
    //-- Competição --// 
    //----------------// 
    public String persisteCompeticao(){ 
        if(this.validaCamposCompeticao()){ 
            if (getOperacao() == "IC") //-- inclusão 
                this.incluiCompeticao(); 
            else //-- alteração 
                this.alteraCompeticao(); 
        } 
        //-- atualiza a tela de competições 
        if(!isErro()){ 
            this.listaCompeticoes(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String excluiCompeticao(){ 
        try { 
            //-- busca a competição selecionada 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            competicao = gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticao(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("competicaoExcluir"))); 
            gerenciadorCompeticaoBean.excluiCompeticao(competicao); 
            this.setMsg(">> Competição excluída com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Competição excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        //-- atualiza a tela de competições 
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        if(!isErro()){ 
            this.listaCompeticoes(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaIncluirCompeticao(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("IC"); //-- inclusão 
        competicao = new Competicao(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaAlterarCompeticao(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        this.setOperacao("AC"); //-- alteração 
        //-- busca a competição selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        competicao = gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticao(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("competicaoAlterar"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaDetalhesCompeticao(){ 
        this.setOperacao("DC"); //-- detalhes 
        //-- busca a competição selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        competicao = gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticao(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("competicaoDetalhes"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String listaCompeticoes(){ 
        this.iniciaVariaveis(); 
        setOperacao("C"); //-- competições 
        this.setCompeticoes(gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticoes()); 
         
        if (this.getCompeticoes().isEmpty()) 
            this.setCompeticoes(null); 
         
        return "ok"; 
    } 
    //------------------// 
    //-- Participação --// 
    //------------------// 
    public String persisteParticipacao(){ 
        if(this.validaCamposParticipacao()){ 
            if (getOperacao() == "IP") //-- inclusão 
                this.incluiParticipacao(); 
            else //-- alteração 
                this.alteraParticipacao(); 
        } 
         
        //-- atualiza a tela de participações 
        if(!isErro()) 
            this.refreshParticipacoes(); 
         
        return "ok"; 
    } 
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    public String excluiParticipacao(){ 
        try { 
            //-- busca a participação selecionada 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            participacao = gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacaoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("participacaoExcluir"))); 
            gerenciadorParticipacaoBean.excluiParticipacao(participacao); 
            this.setMsg(">> Participação excluída com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Participação excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        //-- atualiza a tela de participações 
        if(!isErro()) 
            this.refreshParticipacoes(); 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaIncluirParticipacao(){ 
        this.setOperacao("IP"); //-- inclusão 
        msg = null; 
        participacao = new Participacao(); 
        participacao.associaCompeticao(competicao); 
        this.montaComboAtletas(); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaAlterarParticipacao(){ 
        this.setOperacao("AP"); //-- alteração 
        msg = null; 
        //-- busca a participação selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        participacao = gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacaoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("participacaoAlterar"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaDetalhesParticipacao(){ 
        this.setOperacao("DP"); //-- detalhes 
        //-- busca a participação selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        participacao = gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacaoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("participacaoDetalhes"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String listaParticipacoes(){ 
        this.setOperacao("P"); //-- participações 
        msg = null; 
        //-- busca a competição selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        competicao = gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticao(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("competicaoParticipacao"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String refreshParticipacoes(){ 
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        this.setOperacao("P"); //-- participações 
        msg = null; 
        //-- busca a competição selecionada 
        competicao = gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticao(competicao.getId()); 
        return "ok"; 
    } 
    //---------------// 
    //-- Confronto --// 
    //---------------// 
    public String persisteConfronto(){ 
        if(this.validaCamposConfronto()){ 
            if (getOperacao() == "IL") //-- inclusão 
                this.incluiConfronto(); 
            else //-- alteração 
                this.alteraConfronto(); 
        } 
        //-- atualiza a tela de confrontos 
        if(!isErro()){ 
            this.refreshConfrontos(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String excluiConfronto(){ 
        try { 
            //-- busca o atleta selecionado 
            FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
            confronto = gerenciadorConfrontoBean.getConfrontoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("confrontoExcluir"))); 
            gerenciadorConfrontoBean.excluiConfronto(confronto); 
            this.setMsg(">> Confronto excluído com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoConfrontoNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Confronto excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
         
        //-- atualiza a tela de confrontos 
        if(!isErro()){ 
            this.refreshConfrontos(); 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaIncluirConfronto(){ 
        this.setOperacao("IL"); //-- inclusão de confronto/luta 
        msg = null; 
        confronto = new Confronto(); 
        confronto.associaParticipacao(participacao); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String telaAlterarConfronto(){ 
        this.setOperacao("AL"); //-- alteração de confronto/luta 
        msg = null; 
        //-- busca o confronto selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        confronto = gerenciadorConfrontoBean.getConfrontoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("confrontoAlterar"))); 
        return "ok"; 
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    } 
     
    public String telaDetalhesConfronto(){ 
        this.setOperacao("DL"); //-- detalhes 
        //-- busca o confronto selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        confronto = gerenciadorConfrontoBean.getConfrontoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("confrontoDetalhes"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String listaConfrontos(){ 
        this.setOperacao("L"); //-- confronto/luta 
        msg = null; 
        //-- busca a participação selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        participacao = gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacaoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("participacaoConfrontos"))); 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String refreshConfrontos(){ 
        this.setOperacao("L"); //-- confronto/luta 
        msg = null; 
        participacao = gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacaoById(participacao.getId()); 
        return "ok"; 
    } 
     
//----------------------// 
//-- Métodos Internos --// 
//----------------------// 
    //-----------// 
    //-- Geral --// 
    //-----------// 
    protected void iniciaVariaveis(){ 
        //-- Geral 
        operacao = "H"; //-- home 
        msg = null; 
        erro = false; 
        //-- Senha 
        oldSenha = null; 
        newSenha = null; 
        confSenha = null; 
        //-- Atleta 
        atleta = null; 
        atletas = null; 
        idEquipeAtleta = null; 
        //-- Competição 
        competicao = null; 
        competicoes = null; 
        //-- participação 
        participacao = null; 
        codAtletaParticipacao = null; 
        //-- Confronto 
        confronto = null; 
    } 
     
    private void montaComboAtletas() { 
        Collection<Atleta> atletas = new ArrayList<Atleta>(gerenciadorAtletaBean.getAtletas()); 
        Collection<SelectItem> opcoes = new ArrayList<SelectItem>(); 
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        opcoes.add(new SelectItem(null, "-- Nenhum --")); 
         
        for(Atleta at : atletas) 
            opcoes.add(new SelectItem(at.getCodigo(),at.getNome())); 
         
        comboAtletas.setValue(opcoes); 
        getComboAtletasDesempenho().setValue(opcoes); 
    } 
     
    private void montaComboEquipes() { 
        Collection<Equipe> equipes = new ArrayList<Equipe>(gerenciadorEquipeBean.getEquipes()); 
        Collection<SelectItem> equipesCadastradas = new ArrayList<SelectItem>(); 
        equipesCadastradas.add(new SelectItem(null, "-- Nenhuma --")); 
         
        for(Equipe team : equipes) 
            equipesCadastradas.add(new SelectItem(team.getId(), team.getNome())); 
         
        comboEquipes.setValue(equipesCadastradas); 
    } 
    //------------// 
    //-- Atleta --// 
    //------------// 
    private void incluiAtleta(){ 
        try { 
            gerenciadorAtletaBean.incluiAlteta(atleta); 
            this.setMsg(">> Atleta " + atleta.getNome()  + " cadastrado com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoUsuarioJaCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Já existe um Praticante (atleta, treinador) vinculado ao código: " + 
atleta.getCodigo()); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private void alteraAtleta(){ 
        try { 
            gerenciadorAtletaBean.alteraAtleta(atleta); 
            this.setMsg(">> Atleta " + atleta.getNome()  + " alterado com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoUsuarioNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Atleta excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private boolean validaCamposAtleta(){ 
        erro = (atleta.getCodigo() == "") || (atleta.getNome() == "") || (atleta.getSexo() == null); 
         
        if (erro) 
            msg = "* Campos Obrigatórios!"; 
        else 
            if (atleta.getCodigo().contains(" ")){ 
            erro = true; 
            msg = "* Código (Login) não pode conter espaços!"; 
            } 
         
        return !erro; 
    } 
    //----------------// 
    //-- Competição --// 
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    //----------------// 
    private void incluiCompeticao(){ 
        gerenciadorCompeticaoBean.incluiCompeticao(competicao); 
        this.setMsg(">> Competição " + competicao.getNome()  + " cadastrada com sucesso!"); 
        this.setErro(false); 
    } 
     
    private void alteraCompeticao(){ 
        try { 
            gerenciadorCompeticaoBean.alteraCompeticao(competicao); 
            this.setMsg(">> Competição " + competicao.getNome()  + " alterada com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoCompeticaoNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Competição excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private boolean validaCamposCompeticao(){ 
        erro = (competicao.getNome() == "") || (competicao.getLocal() == ""); 
         
        if (erro) 
            msg = "* Campos Obrigatórios!"; 
         
        return !isErro(); 
    } 
    //------------------// 
    //-- participação --// 
    //------------------// 
    private void incluiParticipacao(){ 
        atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta(codAtletaParticipacao); 
        participacao.associaAtleta(atleta); 
        gerenciadorParticipacaoBean.incluiParticipacao(participacao); 
        this.setMsg(">> Participação do atleta " + atleta.getNome() + " na competição " + 
competicao.getNome() + " incluída com sucesso!"); 
        this.setErro(false); 
    } 
     
    private void alteraParticipacao(){ 
        try { 
            gerenciadorParticipacaoBean.alteraParticipacao(participacao); 
            this.setMsg(">> Participação do atleta " + participacao.getAtleta().getNome() + " na 
competição " + participacao.getCompeticao().getNome() + " alterada com sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoParticipacaoNaoCadastrada ex) { 
            this.setMsg(">> Participação excluída por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private boolean validaCamposParticipacao(){ 
        erro = (participacao.getCategoria() == "") || ((codAtletaParticipacao == null) && (operacao == 
"IP")); 
         
        if (erro) 
            msg = "* Campos Obrigatórios!"; 
         
        return !isErro(); 
    } 
    //---------------// 
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    //-- Confronto --// 
    //---------------// 
    private void incluiConfronto(){ 
        gerenciadorConfrontoBean.incluiConfronto(confronto); 
        this.setMsg(">> Confronto do atleta: " + participacao.getAtleta().getNome()  + " cadastrado com 
sucesso!"); 
        this.setErro(false); 
    } 
     
    private void alteraConfronto(){ 
        try { 
            gerenciadorConfrontoBean.alteraConfronto(confronto); 
            this.setMsg(">> Confronto do atleta: " + participacao.getAtleta().getNome()  + " alterado com 
sucesso!"); 
            this.setErro(false); 
        } catch (ExcecaoConfrontoNaoCadastrado ex) { 
            this.setMsg(">> Confronto excluído por outro usuário!"); 
            this.setErro(true); 
        } 
    } 
     
    private boolean validaCamposConfronto(){ 
        erro = (confronto.getAdversario() == ""); 
         
        if (erro) 
            msg = "* Campos Obrigatórios!"; 
         
        return !isErro(); 
    } 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
    public String getOperacao() { 
        return operacao; 
    } 
     
    public void setOperacao(String operacao) { 
        this.operacao = operacao; 
    } 
     
    public String getMsg() { 
        return msg; 
    } 
     
    public void setMsg(String msg) { 
        this.msg = msg; 
    } 
     
    public boolean isErro() { 
        return erro; 
    } 
     
    public void setErro(boolean erro) { 
        this.erro = erro; 
    } 
     
    public Atleta getAtleta() { 
        return atleta; 
    } 
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    public void setAtleta(Atleta atleta) { 
        this.atleta = atleta; 
    } 
     
    public Collection<Atleta> getAtletas() { 
        return atletas; 
    } 
     
    public void setAtletas(Collection<Atleta> atletas) { 
        this.atletas = atletas; 
    } 
     
    public Competicao getCompeticao() { 
        return competicao; 
    } 
     
    public void setCompeticao(Competicao competicao) { 
        this.competicao = competicao; 
    } 
     
    public Collection<Competicao> getCompeticoes() { 
        return competicoes; 
    } 
     
    public void setCompeticoes(Collection<Competicao> competicoes) { 
        this.competicoes = competicoes; 
    } 
     
    public Participacao getParticipacao() { 
        return participacao; 
    } 
     
    public void setParticipacao(Participacao participacao) { 
        this.participacao = participacao; 
    } 
     
    public String getCodAtletaParticipacao() { 
        return codAtletaParticipacao; 
    } 
     
    public void setCodAtletaParticipacao(String codAtletaParticipacao) { 
        this.codAtletaParticipacao = codAtletaParticipacao; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboAtletas() { 
        return comboAtletas; 
    } 
     
    public void setComboAtletas(UISelectItems comboAtletas) { 
        this.comboAtletas = comboAtletas; 
    } 
     
    public Confronto getConfronto() { 
        return confronto; 
    } 
     
    public void setConfronto(Confronto confronto) { 
        this.confronto = confronto; 
    } 
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    public UISelectItems getComboEquipes() { 
        return comboEquipes; 
    } 
     
    public void setComboEquipes(UISelectItems comboEquipes) { 
        this.comboEquipes = comboEquipes; 
    } 
     
    public Long getIdEquipeAtleta() { 
        return idEquipeAtleta; 
    } 
     
    public void setIdEquipeAtleta(Long idEquipeAtleta) { 
        this.idEquipeAtleta = idEquipeAtleta; 
    } 
     
    public String getOldSenha() { 
        return oldSenha; 
    } 
     
    public void setOldSenha(String oldSenha) { 
        this.oldSenha = oldSenha; 
    } 
     
    public String getNewSenha() { 
        return newSenha; 
    } 
     
    public void setNewSenha(String newSenha) { 
        this.newSenha = newSenha; 
    } 
     
    public String getConfSenha() { 
        return confSenha; 
    } 
     
    public void setConfSenha(String confSenha) { 
        this.confSenha = confSenha; 
    } 
 
    public UISelectItems getComboAtletasDesempenho() { 
        return comboAtletasDesempenho; 
    } 
 
    public void setComboAtletasDesempenho(UISelectItems comboAtletasDesempenho) { 
        this.comboAtletasDesempenho = comboAtletasDesempenho; 
    } 
} 
 
 
>> package sonsu.web.componente 
 
/* 
 * CtrlComponente.java 
 */ 
 
package sonsu.web.componente; 
 
import javax.faces.component.UISelectItems; 
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import javax.faces.model.SelectItem; 
import sonsu.entidade.enumerado.Assiduidade; 
import sonsu.entidade.enumerado.Caracteristica; 
import sonsu.entidade.enumerado.Classificacao; 
import sonsu.entidade.enumerado.Conceito; 
import sonsu.entidade.enumerado.DiaSemana; 
import sonsu.entidade.enumerado.Nivel; 
import sonsu.entidade.enumerado.Sexo; 
import sonsu.entidade.enumerado.Status; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
public class CtrlComponente { 
//-----------------// 
//-- Componentes --// 
//-----------------// 
    //-- sexo 
    private UISelectItems radioSexo = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] sexos = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Sexo.Masculino, "Masculino"), 
        new SelectItem(Sexo.Feminino, "Feminino")}; 
     
    //-- dias da semana 
    private UISelectItems checkDiasSemana = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] diasSemana = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(DiaSemana.Domingo, "Domingo"), 
        new SelectItem(DiaSemana.Segunda, "Segunda"), 
        new SelectItem(DiaSemana.Terca, "Terça"), 
        new SelectItem(DiaSemana.Quarta, "Quarta"), 
        new SelectItem(DiaSemana.Quinta, "Quinta"), 
        new SelectItem(DiaSemana.Sexta, "Sexta"), 
        new SelectItem(DiaSemana.Sabado, "Sábado")}; 
     
    //-- características 
    private UISelectItems checkCaracteristicas = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] caracteristicas = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Caracteristica.Agressivo, "Agressivo"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Alto, "Alto"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Ataque, "Ataque"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Concentrado, "Concentrado"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Contra_Ataque, "Contra Ataque"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Forte, "Forte"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Rapido, "Rápido"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Resistente, "Resistente"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Tatico, "Tático"), 
        new SelectItem(Caracteristica.Tecnico, "Técnico")}; 
     
    //-- assiduidade 
    private UISelectItems comboAssiduidade = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] assiduidades = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Assiduidade.Regular), 
        new SelectItem(Assiduidade.Boa), 
        new SelectItem(Assiduidade.Otima)}; 
     
    //-- status 
    private UISelectItems comboStatus = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] statuss = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Status.Ativo), 
        new SelectItem(Status.Inativo)}; 
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    //-- nível 
    private UISelectItems comboNivel = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] niveis = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Nivel.Regional), 
        new SelectItem(Nivel.Estadual), 
        new SelectItem(Nivel.Nacional), 
        new SelectItem(Nivel.Internacional)}; 
     
    //-- nível Desempenho 
    private UISelectItems comboNivelDesempenho = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] niveisDesempenho = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(null, "-- Todos --"), 
        new SelectItem(Nivel.Regional), 
        new SelectItem(Nivel.Estadual), 
        new SelectItem(Nivel.Nacional), 
        new SelectItem(Nivel.Internacional)}; 
     
    //-- Conceito 
    private UISelectItems comboConceito = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] conceitos = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Conceito.A), 
        new SelectItem(Conceito.B), 
        new SelectItem(Conceito.C), 
        new SelectItem(Conceito.D), 
        new SelectItem(Conceito.E), 
        new SelectItem(Conceito.F)}; 
     
    //-- classificação 
    private UISelectItems radioClassificacao = new UISelectItems(); 
    private static SelectItem[] classificacoes = new SelectItem[]{ 
        new SelectItem(Classificacao.Primeiro, "Campeão"), 
        new SelectItem(Classificacao.Segundo, "Vice-Campeão"), 
        new SelectItem(Classificacao.Terceiro, "Terceiro Lugar"), 
        new SelectItem(Classificacao.Quarto, "Quarto Lugar")}; 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    /** 
     * Creates a new instance of CtrlComponente, iniciando os componentes com suas opções 
     */ 
    public CtrlComponente() { 
        radioSexo.setValue(sexos); 
        comboAssiduidade.setValue(assiduidades); 
        comboStatus.setValue(statuss); 
        comboNivel.setValue(niveis); 
        comboNivelDesempenho.setValue(niveisDesempenho); 
        comboConceito.setValue(conceitos); 
        checkDiasSemana.setValue(diasSemana); 
        checkCaracteristicas.setValue(caracteristicas); 
        radioClassificacao.setValue(classificacoes); 
    } 
     
    public UISelectItems getRadioSexo() { 
        return radioSexo; 
    } 
     
    public void setRadioSexo(UISelectItems radioSexo) { 
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        this.radioSexo = radioSexo; 
    } 
     
    public UISelectItems getCheckDiasSemana() { 
        return checkDiasSemana; 
    } 
     
    public void setCheckDiasSemana(UISelectItems checkDiasSemana) { 
        this.checkDiasSemana = checkDiasSemana; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboAssiduidade() { 
        return comboAssiduidade; 
    } 
     
    public void setComboAssiduidade(UISelectItems comboAssiduidade) { 
        this.comboAssiduidade = comboAssiduidade; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboStatus() { 
        return comboStatus; 
    } 
     
    public void setComboStatus(UISelectItems comboStatus) { 
        this.comboStatus = comboStatus; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboNivel() { 
        return comboNivel; 
    } 
     
    public void setComboNivel(UISelectItems comboNivel) { 
        this.comboNivel = comboNivel; 
    } 
     
    public UISelectItems getCheckCaracteristicas() { 
        return checkCaracteristicas; 
    } 
     
    public void setCheckCaracteristicas(UISelectItems checkCaracteristicas) { 
        this.checkCaracteristicas = checkCaracteristicas; 
    } 
     
    public UISelectItems getRadioClassificacao() { 
        return radioClassificacao; 
    } 
     
    public void setRadioClassificacao(UISelectItems radioClassificacao) { 
        this.radioClassificacao = radioClassificacao; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboConceito() { 
        return comboConceito; 
    } 
     
    public void setComboConceito(UISelectItems comboConceito) { 
        this.comboConceito = comboConceito; 
    } 
     
    public UISelectItems getComboNivelDesempenho() { 
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        return comboNivelDesempenho; 
    } 
     
    public void setComboNivelDesempenho(UISelectItems comboNivelDesempenho) { 
        this.comboNivelDesempenho = comboNivelDesempenho; 
    } 
} 
 
 
>> package sonsu.web.relatorio 
 
/* 
 * CtrlJasperDesempenho.java 
 */ 
 
package sonsu.web.relatorio; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.ejb.EJB; 
import net.sf.jasperreports.engine.JREmptyDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 
import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; 
import org.jfree.chart.ChartFactory; 
import org.jfree.chart.ChartUtilities; 
import org.jfree.chart.JFreeChart; 
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation; 
import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset; 
import org.jfree.data.xy.XYDataset; 
import org.jfree.data.xy.XYSeries; 
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection; 
import sonsu.entidade.Atleta; 
import sonsu.entidade.Participacao; 
import sonsu.entidade.enumerado.Nivel; 
import sonsu.logica.GerenciadorAtletaLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorParticipacaoLocal; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
 
public class CtrlJasperDesempenho { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
     
    //-- session bean do atleta 
    @EJB 
    private GerenciadorAtletaLocal gerenciadorAtletaBean; 
     
    //-- session bean da participação 
    @EJB 
    private GerenciadorParticipacaoLocal gerenciadorParticipacaoBean; 
     
    private String codAtleta = null; 
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    private Nivel nivelCompeticao = null; 
    private boolean erro = false; 
    private Date de = new Date(1); //-- 31-12-1969 
    private Date ate = new Date(); //-- hoje 
    //-- datasource genérico para os relatórios (vazio) 
    private JREmptyDataSource dataSource = new JREmptyDataSource(); 
     
//----------------------// 
//-- Métodos Públicos --// 
//----------------------// 
     
    /** Creates a new instance of CtrlJasperDesempenho */ 
    public CtrlJasperDesempenho() { 
    } 
     
    public String geraRelatorioDesempenho(){ 
        erro = codAtleta == null; 
        if (!erro){ 
            Atleta atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta(codAtleta); 
             
            // Caminho do .jasper do relatorio 
            String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/atleta/desempenho.jasper"; 
             
            // Parâmetros do relatório 
            Map parametros = new HashMap(); 
            parametros.put("nome", atleta.getNome()); 
            parametros.put("sexo", atleta.getSexo().toString()); 
            parametros.put("idade", atleta.getIdade()); 
            parametros.put("graduacao", atleta.getGraduacao()); 
            parametros.put("de", de); 
            parametros.put("ate", ate); 
             
            //-- competições do atleta 
            JRBeanCollectionDataSource competicoesAtleta = new 
JRBeanCollectionDataSource(gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacoesAtleta(codAtleta, de, ate, 
nivelCompeticao)); 
            parametros.put("competicoes", competicoesAtleta); 
             
            JasperPrint impressao = null; 
            try { 
                impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
                JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
                 
            } catch (JRException e) { 
                System.out.println(e.getMessage()); 
            } 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
    public String geraRelatorioDesempenhoGrafico(){ 
        erro = codAtleta == null; 
        if (!erro){ 
            Atleta atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta(codAtleta); 
             
            // Caminho do .jasper do relatorio 
            String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/atleta/desempenho_grafico.jasper"; 
             
            // Parâmetros do relatório 
            Map parametros = new HashMap(); 



 194  
 

 

            parametros.put("nome", atleta.getNome()); 
            parametros.put("sexo", atleta.getSexo().toString()); 
            parametros.put("idade", atleta.getIdade()); 
            parametros.put("graduacao", atleta.getGraduacao()); 
            parametros.put("de", de); 
            parametros.put("ate", ate); 
             
            //-- gráfico para as competições do atleta 
            parametros.put("grafico_competicoes", this.geraGrafico()); 
             
            JasperPrint impressao = null; 
            try { 
                impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
                JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
                 
            } catch (JRException e) { 
                System.out.println(e.getMessage()); 
            } 
        } 
        return "ok"; 
    } 
     
//----------------------// 
//-- Métodos Internos --// 
//----------------------// 
     
    private java.awt.Image geraGrafico() { 
        DefaultCategoryDataset defaultCategoryDataset = new DefaultCategoryDataset(); 
        Collection<Participacao> participacoes = 
gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacoesAtleta(codAtleta, de, ate, nivelCompeticao); 
         
        for (Participacao participacao : participacoes){ 
            defaultCategoryDataset.addValue(participacao.getClassificacao().ordinal(), 
participacao.getClassificacao(), participacao.getCompeticao().getNome()); 
        } 
         
        JFreeChart chart = ChartFactory.createLineChart3D("Gráfico de Desempenho", "Competições", 
"Classificação", defaultCategoryDataset, PlotOrientation.VERTICAL, true, false, false); 
        return chart.createBufferedImage(500, 220); 
    } 
     
    private java.awt.Image geraGrafico2(){ 
        XYSeries series = new XYSeries("Competições"); 
        Collection<Participacao> participacoes = 
gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacoesAtleta(codAtleta, de, ate, nivelCompeticao); 
        int comp = 0; 
        for (Participacao participacao : participacoes){ 
            comp++; 
            series.add(comp, participacao.getClassificacao().ordinal()); 
        } 
         
        XYDataset dataset = new XYSeriesCollection(series); 
        JFreeChart chart = ChartFactory.createXYAreaChart( 
                "Desempenho", 
                "Competições", 
                "Classificação", 
                dataset, 
                org.jfree.chart.plot.PlotOrientation.VERTICAL, 
                true, 
                false, 
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                false); 
        return chart.createBufferedImage(500, 220); 
    } 
     
//-------------------// 
//-- Get's e Set's --// 
//-------------------// 
     
    public String getCodAtleta() { 
        return codAtleta; 
    } 
     
    public void setCodAtleta(String codAtleta) { 
        this.codAtleta = codAtleta; 
    } 
     
    public boolean isErro() { 
        return erro; 
    } 
     
    public void setErro(boolean erro) { 
        this.erro = erro; 
    } 
     
    public Nivel getNivelCompeticao() { 
        return nivelCompeticao; 
    } 
     
    public void setNivelCompeticao(Nivel nivelCompeticao) { 
        this.nivelCompeticao = nivelCompeticao; 
    } 
     
    public Date getDe() { 
        return de; 
    } 
     
    public void setDe(Date de) { 
        this.de = de; 
    } 
     
    public Date getAte() { 
        return ate; 
    } 
     
    public void setAte(Date ate) { 
        this.ate = ate; 
    } 
} 
 
/* 
 * CtrlJasperDetalhes.java 
 */ 
 
package sonsu.web.relatorio; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import net.sf.jasperreports.engine.JREmptyDataSource; 



 196  
 

 

import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 
import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; 
import sonsu.entidade.Atleta; 
import sonsu.entidade.Competicao; 
import sonsu.entidade.Confronto; 
import sonsu.entidade.Equipe; 
import sonsu.entidade.Participacao; 
import sonsu.entidade.Treinador; 
import sonsu.logica.GerenciadorAtletaLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorCompeticaoLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorConfrontoLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorEquipeLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorParticipacaoLocal; 
import sonsu.logica.GerenciadorTreinadorLocal; 
 
/** 
 * @author Marsal 
 */ 
 
public class CtrlJasperDetalhes { 
//---------------// 
//-- Atributos --// 
//---------------// 
     
    //-- session bean da equipe 
    @EJB 
    private GerenciadorEquipeLocal gerenciadorEquipeBean; 
     
    //-- session bean do treinador 
    @EJB 
    private GerenciadorTreinadorLocal gerenciadorTreinadorBean; 
     
    //-- session bean da competição 
    @EJB 
    private GerenciadorCompeticaoLocal gerenciadorCompeticaoBean; 
     
    //-- session bean do atleta 
    @EJB 
    private GerenciadorAtletaLocal gerenciadorAtletaBean; 
     
    //-- session bean da participação 
    @EJB 
    private GerenciadorParticipacaoLocal gerenciadorParticipacaoBean; 
     
    //-- session bean da participação 
    @EJB 
    private GerenciadorConfrontoLocal gerenciadorConfrontoBean; 
     
    //-- datasource genérico para os relatórios 
    JREmptyDataSource dataSource = new JREmptyDataSource(); 
     
//----------------------// 
//-- Métodos Públicos --// 
//----------------------// 
     
    /** 
     * Creates a new instance of CtrlJasperDetalhes 



 197  
 

 

     */ 
    public CtrlJasperDetalhes() { 
    } 
     
    public String relatorioDetalhesEquipe() { 
        //-- busca a equipe selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        Equipe equipe = gerenciadorEquipeBean.getEquipeById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("equipeImprimir"))); 
         
        // Caminho do .jasper do relatorio 
        String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/equipe/detalhes_equipe.jasper"; 
         
        // Parâmetros do relatório 
        Map parametros = new HashMap(); 
        parametros.put("codigo", equipe.getCodigo()); 
        parametros.put("nome", equipe.getNome()); 
        parametros.put("responsavel", equipe.getResponsavel()); 
        parametros.put("obs", equipe.getObs()); 
        //-- treinadores da equipe 
        JRBeanCollectionDataSource treinadoresEquipe = new 
JRBeanCollectionDataSource(equipe.getTreinadores()); 
        parametros.put("treinadores", treinadoresEquipe); 
        //-- atletas da equipe 
        JRBeanCollectionDataSource atletasEquipe = new 
JRBeanCollectionDataSource(equipe.getAtletas()); 
        parametros.put("atletas", atletasEquipe); 
         
        JasperPrint impressao = null; 
        try { 
            impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
            JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
             
        } catch (JRException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String relatorioDetalhesTreinador() { 
        //-- busca o treinador selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        Treinador treinador = gerenciadorTreinadorBean.getTreinador((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("treinadorImprimir")); 
         
        // Caminho do .jasper do relatorio 
        String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/treinador/detalhes_treinador.jasper"; 
         
        // Parâmetros do relatório 
        Map parametros = new HashMap(); 
        parametros.put("nome", treinador.getNome()); 
        parametros.put("sexo", treinador.getSexo().toString()); 
        parametros.put("idade", treinador.getIdade()); 
        parametros.put("graduacao", treinador.getGraduacao()); 
        parametros.put("academia", treinador.getAcademia()); 
        parametros.put("obs", treinador.getObs()); 
        //-- equipes do treinador 
        JRBeanCollectionDataSource equipesTreinador = new 
JRBeanCollectionDataSource(treinador.getEquipes()); 
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        parametros.put("equipes", equipesTreinador); 
         
        JasperPrint impressao = null; 
        try { 
            impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
            JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
             
        } catch (JRException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String relatorioDetalhesCompeticao() { 
        //-- busca a competição selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        Competicao competicao = gerenciadorCompeticaoBean.getCompeticao(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("competicaoImprimir"))); 
         
        // Caminho do .jasper do relatorio 
        String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/competicao/detalhes_competicao.jasper"; 
         
        // Parâmetros do relatório 
        Map parametros = new HashMap(); 
        parametros.put("nome", competicao.getNome()); 
        parametros.put("chancela", competicao.getChancela()); 
        parametros.put("local", competicao.getLocal()); 
        parametros.put("inicio", competicao.getInicio()); 
        parametros.put("termino", competicao.getTermino()); 
        parametros.put("totalAtletas", competicao.getTotalAtletas()); 
        parametros.put("nivel", competicao.getNivel().toString()); 
        parametros.put("conceito", competicao.getConceito().toString()); 
        parametros.put("obs", competicao.getObs()); 
        //-- participações na competição 
        JRBeanCollectionDataSource participacoesCompeticao = new 
JRBeanCollectionDataSource(competicao.getParticipacoes()); 
        parametros.put("participacoes", participacoesCompeticao); 
         
        JasperPrint impressao = null; 
        try { 
            impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
            JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
             
        } catch (JRException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String relatorioDetalhesAtleta() { 
        //-- busca o atleta selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        Atleta atleta = gerenciadorAtletaBean.getAtleta((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("atletaImprimir")); 
         
        // Caminho do .jasper do relatorio 
        String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/atleta/detalhes_atleta.jasper"; 
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        // Parâmetros do relatório 
        Map parametros = new HashMap(); 
        parametros.put("nome", atleta.getNome()); 
        parametros.put("sexo", atleta.getSexo().toString()); 
        parametros.put("idade", atleta.getIdade()); 
        parametros.put("graduacao", atleta.getGraduacao()); 
        parametros.put("academia", atleta.getAcademia()); 
        parametros.put("peso", atleta.getPeso()); 
        parametros.put("equipe", atleta.getEquipe().getNome()); 
        parametros.put("caracteristicas", atleta.getCaracteristicasDetalhes()); 
        parametros.put("diasTreinamento", atleta.getDiasTreinamentoDetalhes()); 
        parametros.put("assiduidade", atleta.getAssiduidade().toString()); 
        parametros.put("status", atleta.getStatus().toString()); 
        parametros.put("obs", atleta.getObs()); 
         
        JasperPrint impressao = null; 
        try { 
            impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
            JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
             
        } catch (JRException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String relatorioDetalhesParticipacao() { 
        //-- busca a participação selecionada 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        Participacao participacao = 
gerenciadorParticipacaoBean.getParticipacaoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("participacaoImprimir"))); 
         
        // Caminho do .jasper do relatorio 
        String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/participacao/detalhes_participacao.jasper"; 
         
        // Parâmetros do relatório 
        Map parametros = new HashMap(); 
        parametros.put("competicao", participacao.getCompeticao().getNome()); 
        parametros.put("atleta", participacao.getAtleta().getNome()); 
        parametros.put("categoria", participacao.getCategoria()); 
        parametros.put("classificacao", participacao.getClassificacao().toString()); 
        parametros.put("totalAtletas", participacao.getTotalAtletas()); 
        parametros.put("totalConfrontos", participacao.getTotalConfrontos()); 
        parametros.put("categoria", participacao.getCategoria()); 
        parametros.put("obs", participacao.getObs()); 
        parametros.put("pontosValidos", participacao.getPontosValidos()); 
        parametros.put("mediaPontosValidos", participacao.getMediaPontosValidos()); 
        parametros.put("pontosSofridos", participacao.getPontosSofridos()); 
        parametros.put("mediaPontosSofridos", participacao.getMediaPontosSofridos()); 
        parametros.put("kyongos", participacao.getKyongos()); 
        parametros.put("mediaKyongos", participacao.getMediaKyongos()); 
        //-- confrontos da participação 
        JRBeanCollectionDataSource confrontosParticipacao = new 
JRBeanCollectionDataSource(participacao.getConfrontos()); 
        parametros.put("confrontos", confrontosParticipacao); 
         
        JasperPrint impressao = null; 
        try { 
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            impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
            JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
             
        } catch (JRException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
     
    public String relatorioDetalhesConfronto() { 
        //-- busca o confronto selecionado 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        Confronto confronto = gerenciadorConfrontoBean.getConfrontoById(Long.parseLong((String) 
context.getExternalContext().getRequestParameterMap().get("confrontoImprimir"))); 
         
        // Caminho do .jasper do relatorio 
        String caminhoRelJasper = "E:/UFSC/Sonsu/relatorio/confronto/detalhes_confronto.jasper"; 
         
        // Parâmetros do relatório 
        Map parametros = new HashMap(); 
        parametros.put("competicao", confronto.getParticipacao().getCompeticao().getNome()); 
        parametros.put("atleta", confronto.getParticipacao().getAtleta().getNome()); 
        parametros.put("categoria", confronto.getParticipacao().getCategoria()); 
        parametros.put("ordem", confronto.getOrdem()); 
        parametros.put("adversario", confronto.getAdversario()); 
        parametros.put("pontosValidos", confronto.getPontosValidos()); 
        parametros.put("pontosSofridos", confronto.getPontosSofridos()); 
        parametros.put("kyongos", confronto.getKyongos()); 
        parametros.put("obs", confronto.getObs()); 
         
        //-- constrói a string com o resultado do confronto 
        String resultado = null; 
        if (confronto.isVitoria()){ 
            if(confronto.isGoldenPoint()) 
                resultado = "Vitória por Golden Point!"; 
            else 
                resultado = "Vitória!"; 
        } else{ 
            if(confronto.isGoldenPoint()) 
                resultado = "Derrota por Golden Point!"; 
            else 
                resultado = "Derrota!"; 
        } 
        parametros.put("resultado", resultado); 
         
        JasperPrint impressao = null; 
        try { 
            impressao = JasperFillManager.fillReport(caminhoRelJasper, parametros, dataSource); 
            JasperViewer.viewReport(impressao, false); 
             
        } catch (JRException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
        } 
         
        return "ok"; 
    } 
} 


