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Nota Introdutória
Este manual detalha o modo de funcionamento da Aplicação Informática de Cálculo de Provas de
Acesso da Federação de Patinagem de Portugal bem como da Aplicação Informática de
Ajuizamento de Provas de Acesso também da Federação de Patinagem de Portugal.
Estão presentes as regras emanadas pelo Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais para a
época desportiva de 2021.
A Aplicação Informática deverá ser utilizada em conjunto com este manual e com o Guia Normativo
aquando da sua utilização oficial por parte de Calculadores, Data Operators e Juizes.
Para a Aplicação de Cálculo, existem dois modos de utilização: Modo Básico e Modo Completo.
•

“Modo Básico” a Aplicação está instalada apenas no computador do Calculador/Data
Operator;

•

“Modo Completo” a Aplicação está instalada no computador do Calculador/Data Operator e
conectada remotamente à Aplicação de Ajuizamento instalada nos computadores do corpo
de juízes.

Este manual refere-se à versão 2.0.0. da Aplicação de Cálculo e versão 1.0.0 da Aplicação de
Ajuizamento.

Disponibilização das Aplicações
As aplicações informáticas estão disponíveis na Pasta de Apoio1 da Patinagem Artística da
Federação de Patinagem de Portugal através de dois executáveis diferentes.
A aplicação de Cálculo funciona em conjunto com a Plataforma Oficial2 da Patinagem Artística da
Federação de Patinagem de Portugal.

1

Pasta de Apoio da Patinagem Artística disponibilizada pelo Comité Técnico Desportivo de Patinagem
Artística em https://partistico.pt/Documentos
2 A Plataforma Oficial da Patinagem Artística é a Plataforma de gestão disponível em https://partistico.pt
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Aplicação de Cálculo - Requisitos
Os requisitos mínimos para a instalação completa e utilização correta da Aplicação de Cálculo são
os seguintes:
•

Intel Core i3 (ou similar);

•

Sistema Operativo Windows 7, 8 ou 10;

•

2 GB de RAM;

•

Tamanho da Aplicação: 916 x 657 pixels;
o

•

A resolução do ecrã terá de permitir a visualização completa da aplicação.

Placa de Rede (Wifi ou Ethernet).

Para além destes requisitos, é necessário a instalação de:
•

.NET Framework 4.7.2 (instalado automaticamente);

•

SAP Crystal Reports Runtime 13.0.22 (disponível na Pasta de Apoio3);

•

MySQL Server 8.0.22 + Connector/ODBC 8.0.22 (a instalar na execução da aplicação4).

Aplicação de Ajuizamento - Requisitos
Os requisitos mínimos para a instalação completa e utilização correta da Aplicação de Ajuizamento
são os seguintes:
•

Intel Core i3 (ou similar);

•

Sistema Operativo Windows 7, 8 ou 10;

•

2 GB de RAM;

•

Tamanho da Aplicação: 790 x 790 pixels;
o

A resolução do ecrã terá de permitir a visualização completa da aplicação.

•

Placa de Rede (Wifi ou Ethernet);

•

Preferencialmente deverá ser utilizado um computador touch.

Para além destes requisitos, é necessário a instalação de:
•

.NET Framework 4.7.2 (instalado automaticamente).

3

Pasta de Apoio da Patinagem Artística disponibilizada pelo Comité Técnico Desportivo de Patinagem
Artística em https://partistico.pt/Documentos
4 O instalador é colocado automaticamente na pasta de instalação da Aplicação de Cálculo
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Configuração de Rede – (Modo Completo)
As Aplicações de Cálculo e de Ajuizamento, aquando da sua utilização em conjunto, funcionam
através de ligações de rede, em que a Aplicação de Cálculo é o servidor e a de Ajuizamento os
clientes do mesmo.
Apenas é necessário que todos os computadores estejam na mesma rede lógica. Apesar de não
ser obrigatória a utilização de IPs fixos, aconselha-se a sua utilização e configuração dos seguintes
endereços:
Computador
Máscara de Rede
Calculador/Data Operator
Juíz Árbitro
Juíz 1
Juíz 2
255.255.255.0
Juíz 3
Juíz 4
Juíz 5

IP
192.168.5.210
192.168.5.200
192.168.5.201
192.168.5.202
192.168.5.203
192.168.5.204
192.168.5.205

Configuração de IP fixo – (Modo Completo)
Para a configuração de IPs fixos nos diversos computadores, deverá seguir os seguintes passos:
1. Abrir o Painel de Controlo;

2. Escolher a opção “Rede e Internet”;
3. Escolher a opção “Centro de Rede e Partilha”;
4. Escolher a opção “Alterar definições da placa”;

5. Clicar com o botão direito do rato na placa de rede que pretende configurar e selecionar a
opção “Propriedades”;
a. Se for Wifi deverá selecionar a placa wifi;
b. Se for através de ligação por cabo, deverá selecionar a placa Ethernet
correspondente.
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6. Duplo clique em “Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4);

7. Selecionar a opção “Utilizar o seguinte endereço IP”, colocar os dados de acordo com a
tabela supra apresentada e Clicar em “OK”.

Ao seguir estes passos o IP já se encontrará fixo, quando pretender voltar a utilizar os computadores
fora da aplicação terá de seguir os passos acima mencionados e no passo 7 selecionar “Obter um
endereço IP automaticamente”. Se não refizer esta configuração não terá acesso à Internet5.

Ao utilizar o computador em casa para uso pessoal a “limpeza” desta configuração é fundamental, caso
contrário não conseguirá utilizar as funcionalidades que requerem Internet ou Intranet.
5
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Instalação das Aplicações de Cálculo e de Ajuizamento
A instalação tanto da aplicação de cálculo como da aplicação de ajuizamento é feita através de um
instalador que instalará os requisitos acima mencionados. A instalação é feita em dois executáveis
distintos (um para o cálculo e um para o ajuizamento) disponíveis na Pasta de Apoio da FPP.

Aplicação de Cálculo - Login
Ao executar a Aplicação é aberto o formulário de login. A Aplicação tem de ser executada com
privilégios de administração, pelo que aquando da sua abertura, abre uma mensagem de
confirmação na qual deverá aceitar e assim executar como administrador. Se a conta de utilizador
não tiver privilégios de administração, deverá solicitar ao administrador do computador que seja
dado o privilégio na aplicação.
No caso de a versão instalada não corresponder com a última versão publicada, é mostrada uma
mensagem de erro que obriga a que a aplicação seja atualizada.
Para a atualização da aplicação, bastará clicar no botão “Sim” e descarregar o ficheiro de instalação
da nova versão. Após a conclusão do download, deverá seguir os passos mencionados no ponto
de instalação acima.

A Aplicação poderá ser utilizada em modo “Online” ou “Offline”, sendo que no modo “Offline” as
opções “Criar Teste” e “Qualificar Atletas” encontram-se desativadas. Os dados de acesso (Nome
de Utilizador e Password) são fornecidos pelo Conselho Regional de Arbitragem sendo pessoais e
intransmissíveis.
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Aplicação de Cálculo - Escolha de Pasta
A Pasta onde irá trabalhar deverá estar previamente criada no computador, estando ou vazia ou
com a informação de outros testes já realizados com a mesma versão. Apesar de possível, não é
aconselhado a utilização de uma pasta que esteja guardada numa Pen ou num outro suporte físico
que não o disco rígido do computador por forma a evitar eventuais perdas de dados.
Na raiz desta pasta deverá estar o logotipo da associação renomeado como “logo.jpg”, sendo que
o mesmo deverá estar num formato quadrado de forma a ficar corretamente posicionado e exibido
na exportação dos documentos.

Para escolher a pasta de trabalho, após a abertura do formulário de “Escolher Pasta” deverá clicar
no ícone de pasta, na janela que aparecerá selecionar a pasta que pretende trabalhar. No caso de
já ter algum teste nessa pasta o número do mesmo aparecerá em baixo da palavra “Número:”6. O
logotipo da associação (caso esteja presente na pasta) aparecerá no formulário. No final deverá
clicar em “Abrir Pasta”.

6

Sobre a escolha de teste, deverá ler o ponto sobre o tema.
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Aplicação de Cálculo - Adicionar Teste
A opção “Adicionar Teste” apenas está disponível aquando da utilização da Aplicação na sua versão
“Online”. Esta opção irá automaticamente carregar todos os atletas inscritos nos níveis de Iniciação,
Base de Disciplina, Patinagem Livre e Solo Dance na prova pretendida.

Ao escolher a opção “Adicionar Teste”, abrirá o formulário (conforme figura abaixo) completamente
vazio, os campos deverão ser preenchidos com os dados fornecidos pelo Comité Distrital de
Patinagem Artística e pelo Conselho Regional de Arbitragem. No final deverá clicar em “Adicionar”,
quando o carregamento estiver completo, aparecerá uma mensagem informativa e abrirá um novo
formulário com os dados da prova
Os “Dados da Prova de Acesso”, é a combinação que irá parametrizar e configurar as inscrições
nos diferentes níveis. Nos “Dados do Painel de Ajuizamento” é obrigatório colocar pelo menos o
nome do Juíz Árbitro, de três Juízes, do Calculador/Data Operator e do Diretor de Prova. Os dados
aqui inseridos serão os padrões para cada nível, sendo possível a sua substituição nível a nível.
Estes dados serão exportados com os resultados.
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Aplicação de Cálculo - Iniciar a prova – (Modo Básico)
A listagem de atletas vem carregada para cada um dos níveis de acordo com as inscrições e o
sorteio realizado através da Plataforma Oficial da Patinagem Artística. Para iniciar a prova em “Modo
Básico”, bastará selecionar o menu Atletas e no submenu o nível pretendido de entre as opções
exibidas (nem todos os níveis estarão disponíveis, isto é, se houver algum nível que não tenha
inscritos o mesmo não aparecerá nas opções).

Aplicação de Cálculo - Colocação de nota – (Modo Básico)
Para colocar a nota, terá inicialmente de escolher o número de juízes (3 ou 5), este número não
pode ser alterado quando já tiver lançado uma nota, pelo que é extremamente importante a sua
correta colocação inicial.
Ao selecionar um atleta da tabela, o mesmo ficará com a cor de fundo vermelha e o nome aparecerá
no topo de modo a poder ser verificado que o atleta selecionado é o correto. Deverá ser inicialmente
inserida a penalização e depois colocadas as notas de cada um dos juízes. A média e o resultado
aparecerão como na imagem abaixo e deverá ser permitido ao locutor da prova a sua visualização
e leitura. Apenas depois da leitura por parte do locutor, deverá clicar em “Guardar” ou clicar na tecla
“Enter”.
Após ser guardada a nota de um atleta, aparecerá a indicação do resultado na coluna da Tabela,
para editar uma nota já dada, basta seguir os passos acima mencionados, sendo que ao selecionar
o atleta aparecerá a nota que foi atribuída anteriormente, nesse momento bastará clicar em
“Limpar”, inserir a nova nota e clicar em “Guardar”.
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Aplicação de Cálculo - Ações referentes ao nível
Quer seja uma utilização no “Modo Básico” ou no “Modo Completo”, há um conjunto de três ações
que são realizadas no formulário “Colocação de nota – Modo Básico”.

ADICIONAR ATLETA
No caso de haver a necessidade (mediante indicação do diretor de prova) de adicionar um atleta à
ordem de saída, deverá clicar em “(+) Atleta” e colocar o número federativo correspondente na
mensagem que abrir. Os atletas adicionados desta forma, não aparecerão com número de Ordem
de Saída mas sim com um asterisco “*”. Estes atletas também não serão possíveis de utilizar no
“Modo Completo”.

ATLETA QUE NÃO IRÁ PATINAR
Quando um atleta não patina, quer seja por desistência ou por ter reprovado no nível anterior,
bastará selecionar o atleta na tabela e depois clicar em “Não Patina”. Neste caso nas exportações
de resultados aparecerá com a indicação de “Não Patinou” no lugar do resultado.

MUDANÇA DE MEMBROS DO PAINEL
Para a mudança de membros do painel inserido inicialmente, deverá clicar em “Painéis”, os dados
já carregados aparecerão nas caixas de texto correspondentes e poderão ser alteradas, para
guardar a alteração e clicar em “Guardar”. Este botão “Painéis” poderá servir também apenas como
consulta.
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Aplicação de Cálculo - Configuração – (Modo Completo)
Para configurar a utilização da Aplicação no “Modo Completo” é necessário ter o servidor MySQL
na sua versão 8.2 a funcionar corretamente. Caso ainda não tenha este servidor instalado no
computador, a primeira vez que for realizar esta configuração, aparecerá a opção de instalar. Esta
configuração apenas é possível após a escolha do Teste a utilizar.

Aquando da escolha da opção “Criar Base de Dados”, terá de testar se o servidor MySQL está
instalado e a funcionar, caso o servidor não esteja instalado aparecerá essa informação e terá de
clicar em “Instalar”. Nesse momento abrirá o instalador do Servidor MySQL.

Deverá seguir as opções abaixo na instalação do servidor MySQL (que é aberto automaticamente).
Caso no momento da instalação não seja possível fazer estas configurações, no final deverá abrir
a aplicação instalada (através do menu inicial) e colocar estas configurações.
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A password por “defeito” deverá ser “root”, porém caso pretenda poderá alterar a password desde
que essa informação seja depois colocada na Aplicação.
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Com esta configuração o servidor MySQL irá ser inicializado cada vez que o computador foi ligado.
Caso pretenda poderá retirar o check do texto “Start the MySQL Server at System Startup”.
Caso a instalação do servidor MySQL já esteja feita, ao clicar em “Testar MySQL” abrirá uma parte
para a colocação dos dados do servidor. Aqui deverá colocar o IP (o endereço IP da máquina local
é 127.0.0.1 ou o IP que configurou de acordo com as indicações acima), o User (por defeito será
“root”) e a Password (que colocou nos passos em cima).
Após a inserção dos dados deverá clicar em “Testar Configuração”, caso esteja tudo correto,
aparecerá a opção de “Criar Base de Dados”. Ao clicar nesse botão aparecerá uma mensagem a
informar que a configuração foi concluída com sucesso.

Será criada uma Base de Dados denominada de “testesfppXXX”, em que o XXX é o número do
teste escolhido, com as seguintes tabelas.

Após esta exportação, deverá fechar a Aplicação e voltar a abrir a mesma. Ao abrir e escolher
novamente o teste anteriormente criado na Base de Dados, no menu aparecerá a opção “Atletas –
Remote”.
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Aplicação de Cálculo - Envio de Atleta – (Modo Completo)
A listagem de atletas vem carregada para cada um dos níveis de acordo com as inscrições e o
sorteio realizado através da Plataforma Oficial da Patinagem Artística. Para iniciar a prova em “Modo
Completo”, bastará selecionar no menu “Atletas – Remote” o nível pretendido de entre as opções
exibidas (nem todos os níveis estarão disponíveis, isto é, se houver algum nível que não tenha
atletas inscritos o mesmo não aparecerá nas opções).
Quando for aberto o nível pretendido, e para que possa enviar o atleta, por forma aos juízes
visualizarem o nível e os respetivos exercícios, deverá clicar no botão “Enviar Nível”.

Após seguir o passo acima indicado, será possível enviar o atleta para os juízes, neste caso, deverá
selecionar o atleta pretendido e clicar em “Enviar Atleta”. Nesse momento, os juízes receberão a
informação do atleta e poderão de imediato começar a dar QOEs aos exercícios.

Automaticamente quando é dada uma nota a um atleta passa para o atleta seguinte na listagem.
Caso o atleta a patinar não seja o que se encontra a seguir na listagem, deverá seguir os passos
de “Envio de Atleta – Modo Completo” e selecionar o atleta pretendido.
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Aplicação de Ajuizamento - Configuração
A Aplicação de Ajuizamento deverá ser preparada e configurada inicialmente pelo Calculador/Data
Operator, porém o mesmo deverá ensinar os juízes a trabalharem com a aplicação não só em modo
de prova como também na sua inicialização para o caso de haver alguma falha durante uma prova.
Ao executar a Aplicação de Ajuizamento aparecerá um formulário no qual terá de escolher qual o
Juíz com que pretende trabalhar (basta clicar em cima e ficará a verde), colocar o IP da Aplicação
de Cálculo (configurado como mencionado em cima), o User e a Password configurada na
instalação do servidor MySQL e o Número de Teste a trabalhar.
Após a colocação da informação acima mencionada, deverá clicar em “Testar BD”, caso esteja tudo
corretamente ligado e configurado o botão “Abrir” ficará a verde e ao clicar abrirá a Aplicação de
Ajuizamento nas suas funções de prova.

Aplicação de Ajuizamento - Juíz de Cotação – Funcionamento
Após a configuração da Aplicação de Ajuizamento (conforme “Aplicação de Ajuizamento –
Configuração”) para funcionar como Juíz de Cotação (Juíz 1, 2, 3, 4 ou 5), deverá esperar pelo
envio do nível por parte do Calculador/Data Operator. Quando este enviar o nível receberá na
Aplicação os exercícios que constituem o nível. Ao clicar em cada um dos exercícios é possível
visualizar as Regras de Execução e os Critérios de Êxito de cada um7.Apenas quando o
Calculador/Data Operator enviar o atleta em prova é que será possível proceder à colocação dos
QOEs do exercício Para tal bastará selecionar o exercício ou o retângulo em frente e escolher o
QOE correspondente.

7

A apresentação das Regras de Execução e Critérios de Êxito na Aplicação não dispensam a leitura atenta
do Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais.
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Durante a colocação dos diversos QOEs, o Juíz Árbitro e o Calculador/Data Operator conseguem
ver as atribuições. No caso de haver lugar a uma penalização pela parte do Juíz Árbitro, o exercício
aparecerá com uma cor vermelha e com o valor da penalização em frente (-0.2) ou (-0.5). A soma
de todas as penalizações aparece no topo do formulário no campo da “Penalização”.
Quando todos os exercícios tiverem um QOE atribuído a nota do Juíz é calculada e apresentada no
canto superior direito. Nesse momento deverá clicar em “Fechar Nota” para que o Juíz Árbitro e o
Calculador/Data Operator recebam a informação de estarem prontos para dar a nota.
No momento em que o Juíz Árbitro dê a indicação que pode mostrar a nota publicamente, aparecerá
o formulário com a nota em ecrã inteiro, é neste momento que deve mostrar a nota publicamente.
Para fechar e passar para o atleta seguinte basta clicar no “X” no canto inferior direito.

Aplicação de Ajuizamento - Juíz Árbitro – Funcionamento
Após a configuração da Aplicação de Ajuizamento (conforme “Aplicação de Ajuizamento –
Configuração”) para funcionar como Juíz Árbitro deverá esperar pelo envio do nível por parte do
Calculador/Data Operator. Quando este enviar o nível receberá na Aplicação os exercícios que
constituem o nível.
Durante a atribuição dos QOEs por parte dos juízes de cotação, os mesmos aparecerão na tabela
de modo a ser possível a consulta em tempo real de cada um deles. Para a atribuição de
Penalizações, deverá clicar em cima do exercício correspondente e depois na “Penalização” que
pretende atribuir. Caso pretenda cancelar a penalização de um elemento deverá selecionar
“Penalização 0”. Ao ser atribuída ou cancelada uma penalização todas as notas já enviadas serão
devolvidas aos juízes de cotação para que possam reenviar agora com a nota correta e atualizada.
Quando um juiz de cotação enviar a nota, significa que não poderá mexer na mesma a não ser que
o juiz árbitro a devolva, para isso deverá clicar em “Devolver” na coluna correspondente ao juiz
pretendido. Quando um juiz envia a nota, a mesma aparecerá no cabeçalho da tabela com a cor
verde quando a nota é igual ou superior a 5.0 e com uma cor vermelha quando inferior. Ao mesmo
tempo aparecerá o botão devolver na coluna correspondente.
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Quando todos os juízes tiverem enviado a sua nota, a média aparecerá no canto superior direito.
Esta média é a que será lida pelo locutor da prova. O fundo da média assumirá uma cor verde
quando o atleta está “Aprovado”, uma cor vermelha quando o atleta está “Não Aprovado” e uma cor
amarela quando a nota não pode sair8.
Quando pretender que os juízes mostrem a sua nota publicamente, deverá clicar em “Mostrar
Notas”.

Aplicação de Cálculo - Calculador/Data Operator – Funcionamento (Modo Completo)
Após ter sido enviado o nível e o atleta, enquanto os juízes de Cotação estão a colocar os QOEs,
os mesmos serão apresentados na Aplicação de Cálculo, da mesma forma, quando o Juíz Árbitro
coloca as penalizações ou os Juízes de Cotação fecham a nota.

8

De acordo com o Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais, há duas exceções que podem fazer com
que a nota não possa ser apresentada.
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Quando o Juíz Árbitro clica em “Mostrar Notas”, aparecerá um formulário na Aplicação de Cálculo
com a penalização, as notas de cada juiz, a média e o resultado. Este servirá para o locutor ler a
média e o resultado.

No momento de mostrar as notas, a Aplicação atribuiu de imediato as notas e o resultado ao atleta
passando para o atleta seguinte.

Aplicação de Cálculo - Qualificação de Atletas
A Qualificação de Atletas apenas é possível quanto se está a trabalhar “Online”. Para proceder à
Qualificação deverá abrir o nível pretendido como demonstrado em “Iniciar a Prova – Modo Básico”
e de seguida clicar no menu em “Qualificar”. Nesse momento aparecerão apenas os atletas que
obtiveram aprovação no nível. Deverá clicar uma única vez em “Enviar” e aguardar até ao fecho do
formulário. Nesse momento todos os atletas do nível já se encontrarão enviados e qualificados.
Deverá seguir este passo para todos os níveis.
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Aplicação de Cálculo - Exportação de Relatórios
Existem 5 relatórios que podem ser exportados. Para proceder à sua exportação deverá abrir o nível
pretendido como demonstrado em “Iniciar a Prova – Modo Básico” e de seguida clicar no menu em
“Exportar” e escolher a opção pretendida. Com a exceção do relatório “Folhas Detalhadas –
Detalhes Por Clube”, após a escolha do relatório será aberta de imediato a localização do ficheiro
PDF.

No caso do relatório “Folhas Detalhadas – Detalhes Por Clube”, aparece uma caixa para escolher,
de entre as opções, o clube pretendido. Aí deverá selecionar e clicar em “Exportar” para que seja
aberta de imediato a localização do ficheiro PDF.

Nas próximas páginas serão apresentados os diversos relatórios, com a exceção de “Folhas
Detalhadas – Detalhes por Clube” que são iguais a “Folhas Detalhadas – Detalhes Geral” com
agrupação por clube.
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Relatório – Folha de Resultados
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Relatório – Folha de Calculadores
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Relatório – Folhas Detalhadas Resumo
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Relatório – Folhas Detalhadas Detalhes Geral
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