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No Carnaval
C
20113 da cidade de São Paulo, participarram 14 Escollas de Samba
a (Acadêmicoos do Tatuap
pé, Rosas dee Ouro,
Man
ncha Verde, Vai‐Vai, X‐9
9 Paulistana, Dragões dda Real, Águ
uia de Ouro, Nenê de V
Vila Matilde
e, Gaviões da
d Fiel,
Moccidade Alegree, Tom Maio
or, Unidos de
e Vila Maria, Acadêmicoss do Tucuruvi, Império dee Casa Verde
e). Para melh
horar a
interratividade co
om o especttador, canaiss de televisãão e sites de
e internet, fizeram sistem
mas de atua
alização dos totais,
notaa a nota. A prroposta é co
omo segue:
O sisstema precissa ter uma base
b
de dado
os para os 9 quesitos (id
d e nome), que
q foram, CComissão de
e Frente, Evo
olução,
Fanttasia, Bateriaa, Alegoria, Harmonia,
H
Samba‐Enred o, Mestre‐Saala e Porta‐B
Bandeira e EEnredo. É necessário uma base
de dados
d
para os jurados, qu
ue julgarão um
u ou mais qquesitos e, precisa‐se sab
ber, para o qquesito que o jurado julgará, se
ele é o 1º, 2º, 3ºº, 4º ou 5º ju
urado. Como
o se percebee, cada escolaa terá 5 nota
as por quesitto. É preciso
o também, peersistir
as esscolas de sam
mba, por um
m id e nome e total de poontos.
Por regra deste ano, das 5 notas
n
que ca
ada escola reeceberá, porr quesito, serrão descartaadas a maiorr e a menor, sendo
que,, as 3 restanttes, somadass, farão a com
mposição daa nota do que
esito
Cadaa quesito virrará uma tab
bela que leva
a o id da esccola, as 5 no
otas, a menor descartadaa, a maior de
escartada e a nota
total.
belas quesito
os, se dará poor uma Store
ed Procedure que seguee as especificcações da em
missora
A insserção de daados nas tab
que detém os direitos de transmissão do
d evento. A
As notas são inseridas, uma a uma, ppor jurado em
e cada queesito. A
partir da inserçãão das notaas do 3º jurado de cadaa quesito, a tabela já deverá
d
conteer também quais notas serão
desccartadas e a nota final, que deverão se
s atualizar nno momento
o da inserção
o das notas ddos jurados 4 e 5. No momento
da atualização da coluna de nota total, a coluna tota l de pontos da
d tabela esccola também
m deve ser attualizada.
dos na base, se propõe ffazer um sistema em Java
a , JSP (Servlet), Swing ou JavaFX, como:
Paraa fazer a inseerção dos dad

* As notas vão de 5,0 a 10,0,
com variação de 1 décimo.

Paraa agilizar o processo, uma
u
vez qu
ue transmisssão de televisão deve ser dinâmicca, os Com
mboBox devvem ir,
auto
omaticamentte, mudando seus valo
ores, conforrme a inserção. Uma vez selecioonado o primeiro quessito, o
Com boBox Juraado deve identificar o primeiro juradoo daquele qu
uesito e a primeira escol a a receber nota. Uma vez que
a priimeira escolaa receber a n
mboBox Escolla deve mosttrar a segund
da escola e, aassim sucesssivamente, até a
ota, o Com
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últim
ma escola daaquele jurado. Nesse mo
omento, o JCComboBox deve trazer o segundo ju rado e, assim
m sucessivam
mente,
até que
q todas ass notas dos jurados, daquele quesitoo, tenham sid
do inseridas, onde o ComboBox Que
esito deverá trazer
o próximo quesitto.
ualquer instaante, o usuáário pode cliicar em Ver Quesito e receber
r
e
A qu
uma tela com as notas de todas as escolas
naqu
uele quesito,, inclusive ass descartadas e o total, see já houvere
em.
A qu
ualquer instaante, o usuárrio pode cliccar em Ver TTotal e recebber uma tela com as no tas totais, somadas,
s
dee todos
os quesitos, ordeenadas pela maior nota (ordenação
(
ddeverá vir do
o Banco de Dados).
D

** Desenvolvido por até 2 alunos. Códigos repetidos em avaliações diferentes anularão todas as que
apresentarem o código repetido.
Data da entrega do projeto, apresentação da execução do software, workspace eclipse e base de dados SQL
Server para avaliação do professor:
19/10
Avaliações feitas em J2SE ( 0,0 - 9,0)
Avaliações feitas em J2EE (0,0 - 10,0)

