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package controller;package controller;package controller;package controller;

import dao.DaoProduto;import dao.DaoProduto;import dao.DaoProduto;import dao.DaoProduto;import dao.DaoProduto;import dao.DaoProduto;
import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;
import model.Produto;import model.Produto;import model.Produto;import model.Produto;import model.Produto;import model.Produto;

/**
 * @author Edwar Saliba Júnior Edwar Saliba Júnior Edwar Saliba Júnior Edwar Saliba Júnior Edwar Saliba Júnior Edwar Saliba Júnior
 */

public class public class public class public class GerenciaProdutos {
    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;    private ArrayList <Produto> produtos;
    private DaoProduto daoPro;    private DaoProduto daoPro;    private DaoProduto daoPro;    private DaoProduto daoPro;    private DaoProduto daoPro;    private DaoProduto daoPro;    private DaoProduto daoPro;

    public     public     public GerenciaProdutos() {
        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();        this.produtos = new ArrayList();
        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();        daoPro = new DaoProduto();
        
        // Busca produtos do banco e preenche o ArrayList.        // Busca produtos do banco e preenche o ArrayList.
        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());        this.produtos.addAll(daoPro.buscarTodos());
    }
    
    public void     public void     public void     public void     public void incluir(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){(int codigo, String nome, float preco){
        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);        Produto prod = new Produto(codigo, nome, preco);
        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);        produtos.add(prod);
        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);        daoPro.inserir(prod);
    }
    
    public boolean     public boolean     public boolean     public boolean     public boolean excluir(int codigo){(int codigo){(int codigo){(int codigo){(int codigo){(int codigo){
        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();
        Produto prod;        Produto prod;        Produto prod;        Produto prod;        Produto prod;
        
        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){
            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();
            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){            if(prod.getCodigo() == codigo){
                i.remove();                i.remove();                i.remove();                i.remove();                i.remove();                i.remove();                i.remove();
                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());                daoPro.apagar(prod.getCodigo());
                return(true);                return(true);                return(true);                return(true);                return(true);                return(true);
            }            }
        }
        return(false);        return(false);        return(false);        return(false);        return(false);        return(false);
    }
    
    public boolean     public boolean     public boolean     public boolean     public boolean atualizar(Produto p){(Produto p){(Produto p){(Produto p){(Produto p){(Produto p){
        Produto prod;        Produto prod;        Produto prod;        Produto prod;        Produto prod;
        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();
        
        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){        while(i.hasNext()){
            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();
            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){            if(prod.getCodigo() == p.getCodigo()){
                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());                prod.setNome(p.getNome());
                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());                prod.setPreco(p.getPreco());
                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);                daoPro.atualizar(prod);
                return(true);                return(true);                return(true);                return(true);                return(true);                return(true);
            }            }
        }
        return(false);        return(false);        return(false);        return(false);        return(false);        return(false);
    }
    
    public Produto     public Produto     public Produto     public Produto     public Produto getProduto(int posicaoNaLista){(int posicaoNaLista){(int posicaoNaLista){(int posicaoNaLista){(int posicaoNaLista){(int posicaoNaLista){
        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);        return produtos.get(posicaoNaLista);
    }
    
    public Produto     public Produto     public Produto     public Produto     public Produto getPrimeiroProduto(){
        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);        return produtos.get(0);
    }

    public Produto     public Produto     public Produto     public Produto     public Produto getProdutoAnterior(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){
        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();
        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;
        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;        Produto produtoAnterior = null, prod;
        
        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){
            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();
            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){
                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;
            }            }
            else{            else{            else{
                produtoAnterior = prod;                produtoAnterior = prod;                produtoAnterior = prod;                produtoAnterior = prod;                produtoAnterior = prod;                produtoAnterior = prod;                produtoAnterior = prod;
            }            }
        }
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        return produtoAnterior;        return produtoAnterior;        return produtoAnterior;        return produtoAnterior;        return produtoAnterior;
    }

    public Produto     public Produto     public Produto     public Produto     public Produto getProximoProduto(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){(int codigoProdutoAtual){
        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();        Iterator i = produtos.iterator();
        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;        Boolean achou = false;
        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;        Produto prod = null;
        
        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){        while((!achou) && (i.hasNext())){
            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();
            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){            if(prod.getCodigo() == codigoProdutoAtual){
                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;                achou = true;
            }            }
        }
        
        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {        if(i.hasNext()) {
            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();            prod = (Produto)i.next();
        }
       
        return prod;        return prod;        return prod;        return prod;        return prod;
    }
    
    public Produto     public Produto     public Produto     public Produto     public Produto getUltimoProduto(){
        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);        return produtos.get(produtos.size() - 1);
    }
    
    public int     public int     public int     public int     public int quantidadeDeProdutoesNaLista(){
        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();        return produtos.size();
    }

    public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto>     public ArrayList<Produto> getProdutos() {
        return produtos;        return produtos;        return produtos;        return produtos;        return produtos;
    }
}
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