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Manual de Utilizador 

 
Introdução 

 
Este manual de utilizador tem por objectivo a introdução ao programa de 

gestão de um campeonato de voleibol aos seus utilizadores. Para isso, a informação 
será organizada tal como é apresentada no programa, de forma a facilitar a utilização 
desta ferramenta. 
 De seguida apresentamos a hierarquia dos menus e todas as suas 
funcionalidades, adoptando uma sequência temporal, isto é, apresentamos cada parte 
do nosso programa pela ordem que será apresentada aquando da utilização do 
mesmo. 

 
0. Definições Gerais 

0.1 Ecrã Inicial 
 

 
 

0.2 Menu Principal 
 
O menu Principal tem por objectivo primário a definição do tipo de utilizador 

para saber quais as opções que deve fornecer, conforme o tipo de utilizador.  
Desta forma, o visitante tem apenas privilégios para visualizar as informações 

contidas no programa, mas nunca para as editar. Por sua vez, o administrador é aquele 
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que tem o dever/privilégio de editar as informações contidas no programa, de forma a 
ser visível tanto a um visitante ao programa, como por si mesmo. 

 

 
 
Se o tipo de utilizador escolhido for o visitante, o programa mostra o menu 

onde aparecem todas as opções disponíveis a esse visitante. Por sua vez, se o 
utilizador for o administrador, aparecerá o seguinte menu de validação por login. 

 

 
 

Assim, se a validação for bem sucedida serão apresentadas ao utilizador as 
opções de continuar a corrente época ou a de começar uma nova época. 

Se o utilizador escolher a primeira opção, o programa mostrará um menu com 
as opções a que o administrador tem direito; caso contrário, aparece um menu que 
pergunta ao utilizador se ele pretende utilizar as jornadas oficiais da época de 
2009/2010 ou se pretende que o programa crie outras de forma aleatória. 

 

 
 
A partir deste ponto, o programa obedece todo da mesma forma, ou seja, 

remete-se para o ponto seguinte (1), quaisquer esclarecimentos/informações. 
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1. Estrutura das funcionalidades disponíveis ao utilizador 
1.1    Gerir Equipas 

1.1.1 Editar Jogador 
1.1.2 Adicionar Jogador 
1.1.3 Eliminar Jogador 
1.1.4 Editar Staff 
1.1.5 Adicionar Staff 
1.1.6 Eliminar Staff 

1.2    Pesquisa de Jogador 
1.3    Gerir Campeonato 

1.3.1    Consultar Resultados 
1.3.2    Editar Resultados 

1.3.2.1   Editar Resultado 
1.3.2.2   Editar Local 
1.3.2.3   Editar Arbitro 
1.3.2.4   Editar Espectadores 

1.3.3    Ver Classificação Geral 
1.3.4 Estatísticas 

1.3.4.1 Melhores Marcadores 
1.3.4.2 Estatísticas Campeonato 
1.3.4.3 Estatísticas Equipa 

1.3.5    Ver Tabela dos Resultados 
1.3.6    Playoff 

1.3.6.1    Consultar Resultados 
1.3.6.2    Editar Resultados 

1.3.6.2.1 Editar Jogos 
1.3.6.2.1.1    Editar Resultado 
1.3.6.2.1.2    Editar Local 
1.3.6.2.1.3    Editar Arbitro 
1.3.6.2.1.4    Editar Espectadores 

1.3.6.2.2  Editar Data 
1.3.6.3    Ver tabela do torneio 

1.3.7    Playout 
1.3.7.1    Consultar Resultados 
1.3.7.2    Editar Resultados 

1.3.7.2.1 Editar Jogos 
1.3.7.2.1.1    Editar Resultado 
1.3.7.2.1.2    Editar Local 
1.3.7.2.1.3    Editar Arbitro 
1.3.7.2.1.4    Editar Espectadores 

1.3.7.2.2 Editar Data 
1.3.7.3    Ver tabela do torneio 

1.4    Alterar dados pessoais 
1.4.1 Alterar nome de utilizador 
1.4.2 Alterar palavra-chave 

1.5    Gravar alterações 
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Agora que foi apresentada a estrutura organizacional do nosso programa, 
debruçar-nos-emos sobre cada tópico, apresentando uma breve descrição e a imagem 
referente a esse mesmo tópico. 
 

1.1 Gerir Equipas 
 

Após entrar no menu de gestão das equipas, ser-lhe-á disponibilizada uma lista 
das equipas presentes no campeonato e, de seguida, pedida o número da equipa que 
deseja editar. 
 

 
 

Em seguida, são-lhe apresentadas todas as informações da equipa 
seleccionada, sendo elas: o local, sendo que este apresenta o pavilhão da equipa; a 
lista dos jogadores da referida equipa, juntamente com a sua posição e o somatório 
dos pontos marcados e a lista do staff da equipa, onde nos é apresentado o nome e a 
função de cada indivíduo. 

 Apresentam-se, no final, as opções para os submenus deste tópico. 
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1.1.1 Editar Jogador 
 

Este menu possibilita a alteração das características do jogador, 
nomeadamente, nome, número e posição. 
 

 
 

1.1.2 Adicionar Jogador 
 

Ao escolher esta opção, ser-lhe-ão pedidas as informações necessárias para a 
criação de um novo jogador, entre elas o seu nome, número e posição. 
 

 
 

Após a execução dos passos anteriores, é novamente mostrada a tabela da 
equipa, onde se pode ver, já existe o elemento adicionado no passo anterior. 
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1.1.3 Eliminar Jogador 
 

Ao escolher esta opção, dentro do menu de gestão da equipa, é-lhe 
apresentada a lista dos jogadores da equipa e, em seguida, é-lhe pedido o número de 
ordem do jogador que pretende eliminar. 

Depois de eliminar o jogador, aparece no ecrã a confirmação da operação e, 
depois, é apresentada novamente a lista de jogadores da equipa, neste caso já 
desprovida do jogador que fora eliminado. 
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1.1.4 Editar Staff 
 

Este tópico, como o título indica, tem por objectivo a edição dos parâmetros do 
staff da equipa em questão, sendo estes, o nome e a função. 
 

 
 

1.1.5 Adicionar Staff 
 

 
 

Este menu cria o novo elemento do staff, cujas características são escolhidas 
pelo utilizador e adiciona este novo elemento à equipa em questão. 
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1.1.6 Eliminar Staff 
 

Ao seleccionar este submenu, é-lhe possível eliminar qualquer elemento do 
staff da equipa em questão. Depois de escolher o número do elemento do staff a 
eliminar, reaparece a lista do staff da equipa, já actualizada. 

 

 
 

1.2 Pesquisa de Jogador 
 

Esta opção possibilita a pesquisa de um jogador pelo seu nome completo. Caso 
esse nome pertença a algum jogador presente no campeonato, são apresentadas as 
suas características (nome, equipa, posição, número e pontos). Se existirem mais do 
que apenas um jogador com o mesmo nome, serão todos apresentados ao utilizador. 

 

 
 

1.3 Gerir Campeonato 
 

Quando é seleccionada a opção referente a este menu, é-nos apresentada uma 
lista de todos os submenus a ele pertencentes. Dentro deste menu é possível a 
consulta e edição de resultados, a visualização da classificação geral e da tabela de 
resultados e as estatísticas do presente campeonato, bem como, numa fase posterior 
deste, aceder aos menus de playoff e playout. 
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1.3.1 Consultar Resultados 
 

A selecção da opção referente ao consultar resultados implica que o utilizador 
seja questionado sobre qual a jornada que pretende pesquisar.  

Depois de referir a jornada, é-lhe apresentada a lista dos jogos presentes na 
jornada escolhida e solicitado o número do jogo que pretende consultar. 

Em seguida, são apresentadas as informações relacionadas com o jogo, tais 
como: o local onde o este está a ser realizado, o árbitro escolhido para o jogo, o 
número de espectadores presentes e posteriormente é apresentada uma tabela, com 
diversas informações. 

Nesta tabela é possível visualizar, na primeira linha, o nome das equipas e o 
número de sets para cada equipa; na segunda linha, aparece uma lista com os 
resultados de cada set, apresentados na ordem em que foram registados; por fim, são 
apresentados os jogadores de cada equipa e a quantidade de pontos que marcaram a 
favor da sua equipa. 

 

 
 
 

1.3.2 Editar Resultados 
 

Este submenu apresenta-se bastante similar ao consultar resultados, com a 
excepção de que inquire o utilizador sobre qual será a característica do jogo que 
pretende editar, entre elas o resultado, o local, o árbitro e o número de espectadores. 
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1.3.2.1 Editar Resultado 
 

Este submenu apresenta-se como um dos mais complexos submenus do 
programa, uma vez que teve de ser moldado de forma a se adaptar às regras do 
desporto em si. 

Em primeiro lugar, é necessário ter consciência que um set é ganho se a equipa 
obtiver no mínimo 25 pontos nos 4 primeiros sets e apenas 15 no quinto set , havendo 
sempre uma diferença de 2 pontos no mínimo em cada set, se porventura, o resultado 
do jogo chegar a tal extremo. 

Tendo em conta estas regras e que a definição da equipa vencedora do jogo 
também passa pela conquista de sets associada à regra “melhor de 5”, este menu foi 
implementado de forma a pedir sempre ao utilizador a introdução de resultados até se 
atingir a dita regra e tendo em conta que os resultados inseridos são analisados de 
forma a não ultrapassarem os limites estabelecidos. 
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Outra característica deste menu é que muda a sua aparência conforme é a 
primeira vez ou não que se entra num determinado jogo para editar os resultados. 
Caso já não seja a primeira vez, apresenta-se um menu em que é possível adicionar 
sets, acrescentar sets ou acrescentar pontos a cada jogador, ou seja, actualizar o 
número de pontos que cada jogador marcou nesse mesmo jogo.  

 

 
 

Quando a opção de editar um determinado set é activada, é necessário inserir 
qual o número do set a alterar e de seguida introduzir os novos valores do dito set para 
cada equipa. 

Existe ainda, a possibilidade de acrescentar um set ao registo, caso existam sets 
disponíveis para o efeito, pois, caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro no 
ecrã. 

 

   
 

 Por fim, é possível adicionar o número de pontos que cada jogador marcou 
num determinado jogo e essa opção apresenta-nos uma tabela com todos os 
jogadores da equipa escolhida e o número de pontos registados em seu nome nesse 
jogo.  
 O utilizador é então inquirido sobre qual o jogador a que quer adicionar pontos 
e ele aceita qualquer número desde que a soma dos pontos até ao momento seja 
menor ou igual ao número total de pontos marcados em todos os sets. 
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 Depois de adicionados os referidos pontos, surge novamente a tabela 
anteriormente referida, mas já actualizada com os pontos que foram correctamente 
atribuídos. 
 

1.3.2.2 Editar Local 
 

Ao escolher este submenu é possível atribuir um novo nome ao local onde 
ocorreu o jogo, caso o jogo não tenha ocorrido no local especificado por motivos 
alheios ao utilizador. 
 

 
 

1.3.2.3 Editar Árbitro 
 

Esta opção permite ao utilizador alterar o nome do árbitro presente no jogo a 
ser editado. As alterações serão apresentadas assim que aparecer a tabela do referido 
jogo. 
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1.3.2.4 Editar Espectadores  
 

É possível também editar o número de espectadores presentes num jogo, 
escolhendo a opção referida. Basta introduzir o novo número que o jogo actualizará e 
aparecerá o novo número assim que decidir consultar ou editar o jogo. 

 

 
 

1.3.3 Ver Classificação Geral 
 

Este submenu apresenta uma tabela com as informações gerais de cada equipa 
presente no campeonato. Aqui, as equipas aparecem ordenadas pelos pontos obtidos 
e, em caso de empate, as equipas são ordenadas por maior diferença de sets 
marcados. 

Para além disso, existe ainda a informação de quais as posições que dão acesso 
as competições do playoff e playout, sendo estas expostas imediatamente a seguir aos 
pontos de cada equipa. 

 

 
 

1.3.4 Estatísticas 
 

Este submenu apresenta os três tipos de estatísticas que podem ser 
consultadas neste programa, sendo estas: a lista de melhores marcadores, estatísticas 
relacionadas com equipas e estatísticas relacionadas com o campeonato em si. 
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1.3.4.1 Melhores Marcadores 
 
 

Ao escolher esta opção é impressa no ecrã a lista dos 15 jogadores com o 
somatório de pontos maior, sendo que estes aparecem ordenados de forma 
decrescente. 

 

 
 
 
1.3.4.2 Estatísticas Campeonato 
 
 
Esta opção mostrará algumas das estatísticas mais importantes do campeonato 

em si, nomeadamente, a média de pontos por jogo, a média de sets por jogo, o 
número de vitórias que as equipas obtiveram ao jogar em casa e o número de vitórias 
conquistadas em jogos fora de casa. 

 
 

 
 
 

1.3.4.3 Estatísticas Equipa 
 
 

Este menu, tal como o nome indica, apresenta as estatísticas das equipas no 
campeonato actual, nomeadamente no que toca a média de pontos por jogo e média 
de sets por jogo. Estas estatísticas vêm no seguimento das estatísticas anteriormente 
descritas nas Estatísticas do campeonato. 

De salientar ainda, que no final da tabela apresentada, aparecerá o melhor 
ataque e o pior ataque do campeonato. Porém, quando ainda não foram registados 
quaisquer jogos, aparece uma mensagem de erro. 
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1.3.5 Ver Tabela dos Resultados 
 
 
 Este menu apresenta uma tabela que, à primeira vista, pode parecer confusa, 
mas que depois de explicada a sua organização, se mostra bastante útil e fácil de 
perceber. 
 A tabela é composta por 12 colunas e 12 linhas, cada uma delas referente a 
cada equipa do campeonato. As equipas são representadas por um número e existe 
antes da tabela a respectiva referência entre o número presente na tabela e a equipa a 
ele correspondente. 
 Na primeira coluna estão enumeradas as equipas que jogam em casa e na 
primeira linha, as equipas que jogam fora. Por este raciocínio, é fácil perceber a 
existência dos “###” na diagonal principal, uma vez que uma equipa não joga contra si 
no campeonato. Assim, é possível verificar o resultado de qualquer jogo do 
campeonato seguindo as regras acima descritas. 
 Tendo em conta as regras dos jogos de voleibol, é também fácil de perceber 
quais os jogos que ainda não se realizaram, tendo em conta que um jogo de voleibol 
nunca acaba 0-0. Todos os que estiverem registados com este resultado na tabela são 
aqueles que ainda não foram realizados ou aqueles cujo utilizador ainda não adicionou 
ao programa. 
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1.3.6 Playoff 
 

O campeonato de voleibol é composto por três fases, sendo elas a fase regular 
do campeonato, onde as equipas jogam duas vezes entre si e as fases dos playoff e 
playout, que definem a equipa campeã e a equipa e despromover, respectivamente. 

Assim sendo, tornou-se necessária a criação de playoff e playout, no momento 
em que a fase regular do campeonato estiver concluída. Nessa altura, as 8 primeiras 
equipas disputarão o playoff, enquanto as quatro últimas disputarão o playout. 

O menu de Playoff, nas suas vertentes consultar resultados e editar resultados 
é similar às jornadas da fase regular, algo que já foi previamente explicado nos pontos 
1.3.1 e 1.3.2. 
 

 
 

A única adição que este menu oferece prende-se na opção inexistente nas 
jornadas da fase regular, que mostra a tabela do torneio actual e que é actualizada 
sempre que um jogo dessa fase for actualizado, até que a jornada esteja completa. Na 
tabela aparecerá, para além das informações da jornada anterior, os jogos da jornada 
seguinte, tendo em conta os vencedores dos jogos da jornada anterior e as regras de 
construção de playoff.  
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1.3.7 Playout 
 

Este menu é integralmente igual ao ponto anterior (1.3.6) , pelo que se remete 
qualquer explicação sobre esta secção para a secção anterior. 
 

1.4 Alterar dados pessoais 
 

O objectivo deste submenu é a edição dos dados relacionados com o utilizador, 
nomeadamente, o nome do administrador e a sua palavra-chave.  

 

 
 

1.4.1 Alterar nome de utilizador 
 

Ao seleccionar este menu, o utilizador é questionado em relação ao novo nome 
que pretende utilizar como administrador do sistema. Se a operação for efectuada 
com sucesso, é impressa no ecrã uma mensagem de sucesso. 
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1.4.2 Alterar palavra-chave 
 

A utilização deste menu possibilita ao utilizador a alteração da palavra-chave 
actual. Para tal, é necessário ser conhecedor da palavra-chave actual e depois da 
validação, é possível a alteração da mesma palavra-chave. 
 

 
 

1.5 Gravar alterações 
 

Este menu torna-se essencial, uma vez que faz todas as gravações dos dados a 
partir das alterações efectuadas pelo utilizador. Torna-se, assim, necessária a incursão 
neste menu quando o utilizador fez alterações aos dados do sistema. 

 
 

 
 


