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Resumo  
 

O projeto “Súmula Virtual” pretende modernizar a forma com que 

atualmente as súmulas das partidas de futebol são elaboradas e enviadas às 

entidades responsáveis. O sistema proposto permite aos árbitros, de posse de um 

PDA, conectarem-se a um Web Service para receber e enviar informações das 

partidas. 

O Web Service é um gerenciador de campeonatos, e foi desenvolvido com 

o auxílio do framework Apache Axis, Além de enviar dados para o PDA, ele 

disponibiliza as informações do campeonato para a imprensa e os clubes em 

formato XML. 

Desenvolvido em J2ME, o aplicativo do PDA contém a súmula das partidas. 

Assim sendo, o árbitro preenche a súmula no próprio PDA e tem a possibilidade 

de consultar dados da partida e do campeonato conectando-se ao Web Service, 

por meio do protocolo SOAP.  Ao fim, a súmula é enviada ao Web Service da 

entidade responsável pelo campeonato e disponibilizada no mesmo. 

 

Palavras-chave: Súmula, Web Service, PDA, XML, Axis, J2ME. 
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Abstract 

 

The "Virtual Summary Report" project intends to improve the way soccer 

matches summary reports are elaborated and sent to the responsable entitys 

nowadays. The proposed system allows referees, holding a PDA, to connect to a 

Web Service to receive and send information about the matches.  

This Web Service is a championship manager, developed with the 

assistance of the Apache Axis Framework. Besides sending data to the PDA, it 

makes the championship information accessible to the press and to the soccer 

clubs on XML format. 

Developed with the J2ME technology, the PDA application contains the 

matches summary reports. Therefore, the referee fills the summary report on the 

PDA itself and may query data about the matches and the championship 

connecting to this Web Service, through SOAP protocol. At the end, the summary 

report is sent to the entity Web Service responsable for the championship and 

makes it accessible on it. 

 

Key-words: Summary Report, Web Service, PDA, XML, AXIS, J2ME. 
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1 Introdução 

 

1.1  Contexto 

O futebol é hoje um grande negócio. De acordo com o relatório final do 

Plano de Modernização do Futebol Brasileiro (2000) da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), que inclui os agentes diretos, como clubes e federações, e indiretos, como 

indústrias de equipamentos esportivos e a mídia, o futebol mundial movimenta, em 

média, cerca de 250 bilhões de dólares anuais. No Brasil, dados desse mesmo 

relatório mostram que o futebol é uma atividade econômica com grande 

capacidade de gerar empregos, e tem efeito multiplicador maior que vários setores 

tradicionais [LEO05]. No entanto, esse esporte que vem se tornando cada vez 

mais comercial e mais profissional, em alguns aspectos ainda utiliza recursos 

ultrapassados e fica alheio à crescente evolução da tecnologia. 

Um exemplo dessa falta de progresso está na súmula das partidas. 

Enquanto o mundo caminha para a informatização das atividades, no futebol, os 

árbitros ainda precisam preencher manualmente todos os campos das sete 

páginas que compõem a súmula dos jogos, para que em seguida, ela seja enviada 

fisicamente (via papel) ao seu destino final, a federação responsável, sendo por 

fim, digitalizada e publicada no web site da mesma. 

O presente trabalho almeja virtualizar a súmula de futebol, propondo um 

sistema onde a súmula seria preenchida em um PDA (Personal Digital Assistant, 

ou Assistente Pessoal Digital) e enviada através da internet para o Web Service 
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da federação responsável pelo campeonato, sendo assim automaticamente 

publicada em seu web site. 

 

1.2 Justificativa 

 Atualmente, o preenchimento da súmula e a forma como ela é 

encaminhada para a federação responsável pelo campeonato requer muito tempo 

e o seu único dispositivo de segurança é o envelope lacrado no qual ela é 

colocada. Com a súmula virtual, serão disponibilizados recursos que possam 

diminuir o tempo gasto com o preenchimento, e que ao mesmo tempo melhore o 

sigilo e a segurança das informações. 

Além dessas vantagens, o trabalho visa facilitar a identificação de jogadores 

irregulares, acabar com erros de interpretação do texto em virtude de letras 

ilegíveis e disponibilizar no Web Service da federação estatísticas de todo o 

campeonato que serão atualizadas automaticamente com o recebimento das 

súmulas. Com isso, os próprios clubes, órgãos da imprensa e torcedores em geral 

podem acompanhar com exatidão os dados referentes à partida e ao campeonato 

em andamento, provendo maior transparência, além de facilidade e agilidade na 

obtenção das informações. 

 Vale também salientar, que o projeto adapta-se perfeitamente às regras 

impostas pela FIFA e CBF, no que diz respeito à confecção da súmula, tendo 

assim, numa futura implementação, a garantia de sua viabilidade legal. 
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1.3 Objetivo 

Projetar e implementar a virtualização da súmula de futebol, fazendo uso de 

Personal Digital Assistants (PDAs) interligados com um Web Service, onde serão 

disponibilizados além da súmula, todas as estatísticas do campeonato. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

• Desenvolver e validar um Web Service capaz de receber a súmula de um 

dispositivo remoto, verificar sua integridade e torná-la disponível ao público, 

além de atualizar todas as estatísticas do campeonato; 

• Desenvolver um software que contenha a súmula das partidas e viabilizá-lo 

para implantação nos PDAs; 

• Proporcionar uma manipulação de dados mais rápida, mais segura e 

automatizada, como conseqüência do novo sistema implantado. 

 

1.4  Metodologia 

Primeiramente foi realizado um estudo do problema a ser resolvido e das 

tecnologias possíveis de serem utilizadas para a sua solução. 

Passadas as etapas de análise e pesquisa e a fim de atingir o objetivo 

proposto, o desenvolvimento foi subdividido em dois módulos independentes. O 

primeiro tratou da implementação do Web Service da Federação e outro do 

aplicativo para o preenchimento da súmula no PDA. No desenvolvimento do Web 
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Service a opção foi utilizar o framework Apache Axis, pois ele oferece ferramentas 

para trabalhar com Web Service de forma fácil e simplificada.  

O Apache Axis pode rodar em qualquer servidor de aplicações Java. Para 

este projeto usou-se o servidor Tomcat, que também é da fundação Apache. No 

desenvolvimento do aplicativo para o PDA a opção foi pelo Java Micro Edition.  

Uma vez implementados e testados individualmente os dois módulos, foi a 

vez de implementar a maneira mais eficiente e segura para a comunicação entre o 

PDA e o Web Service, já que esses dispositivos tem restrição quanto a conexão, 

processamento e memória.  

 

1.5  Organização do Texto 

O texto está dividido em oito Capítulos.  

O primeiro deles é a introdução. Os dois capítulos seguintes abordam de 

uma forma geral as principais tecnologias utilizadas no projeto. No segundo JME e 

no terceiro Web Services, além dos conceitos de XML, SOAP e WSDL. Na 

seqüência é realizada uma análise da súmula atual, expondo seus problemas. O 

quinto capítulo da uma visão geral da proposta da súmula virtual. Os capítulos seis 

e sete descrevem a implementação do Web Service e do aplicativo para o PDA, 

respectivamente. Por fim, o capítulo oito é dedicado às conclusões e trabalhos 

futuros. 
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2  Java Micro Edition 

 Desde o início do seu desenvolvimento, Java sempre teve o objetivo de 

executar em diferentes dispositivos. Isso só começou realmente a ocorrer a partir 

de 1999 quando a Sun e a Motorola se uniram para definir uma simplificação da 

linguagem e da máquina virtual para terminais com limitação de memória e 

processamento [PAU06]. Foram definidas então, quatro plataformas para 

diferentes tipos de hardware: Java EE, Java SE, Java ME e JavaCard. 

 O Java Enterprise Edition (Java EE) é utilizado em servidores com muita 

memória e capacidade de Processamento, já o Java Standard Edition (Java SE) é 

utilizado no mercado desktop. O Java Micro Edition (Java ME) pode ser visto 

como uma simplificação da plataforma Java SE, que permite que aplicativos sejam 

criados para dispositivos com pouca memória e com limitação de tela e de 

processamento. São exemplos destes dispositivos: PDAs, celulares, pagers, 

eletrodomésticos e computadores de bordo. O JavaCard é destinado a 

dispositivos ainda mais limitados do que os que utilizam a plataforma Java ME, 

entre eles Smart Card e Java Ring. 
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Figura 2.1: Arquitetura da Plataforma Java [PAU06] 

 

2.1  Arquitetura do Java ME 

 A Arquitetura Java ME, é dividida em três partes: Configurações, Perfis e 

Pacotes Opcionais. Essa divisão facilita e possibilita a utilização de Java ME em 

diferentes dispositivos, tendo eles maior ou menor restrição de memória, 

processamento e vídeo. 
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Figura 2.2: Arquitetura do Java ME [AND05] 

 

2.1.1 Configurações 

 As configurações definem a mínima plataforma Java para um conjunto de 

dispositivos comuns, juntamente com conjuntos de tecnologias que são 

suportados pelos aparelhos, como maquinas virtuais e APIs (interfaces de 

programação de aplicações) básicas. Existem dois tipos de configurações: a 

Connected Limited Device Configuration (CLDC) e a Connected Device 

Configuration (CDC). 

 A Configuração denominada CLDC é utilizada em aparelhos com 

capacidade de processamento e armazenamento reduzidos, como PDAs, pagers 

e telefones celulares. Possui restrições quanto o consumo de energia, conexão à 

rede e telas de tamanho reduzido. 
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 Já a Configuração denominada CDC é voltada para aparelhos que 

possuem uma maior capacidade de processamento e armazenamento, como set-

top boxes, sistemas automotivos e celulares e PDAs mais avançados. 

 

2.1.3  Perfis 

 Um perfil é uma extensão à configuração, oferecendo bibliotecas 

específicas para escrever aplicações para um determinado tipo de dispositivo. Os 

perfis procuram prover mais serviços além dos requisitados pelas configurações, 

sendo específicos para um conjunto de dispositivos ou a um mercado particular, 

adicionando funcionalidades individuais. 

 Para a Configuração CLDC, o principal perfil existente é o Mobile 

Information Device Profile (MIDP). Ele fornece funcionalidades para o 

desenvolvimento de aplicativos para uma grande variedade de celulares e é 

atualmente a tecnologia mais usada para desenvolvimento de aplicativos para 

esses dispositivos (ANDRIOLLI, 2005). Disponibiliza um ambiente de execução 

JAVA completo que alavanca a capacidade de handhelds e minimiza o consumo 

de memória e energia. 

 Para a Configuração CDC, os três perfis que se destacam são: Foundation 

Profile, Personal Basis Profile e Personal Profile.  

O Foundation Profile é o perfil mais básico para a Configuração CDC, que 

estende as APIs da CDC com serviços que praticamente todas as aplicações 

baseadas na CDC necessitam. Este perfil não inclui APIs relacionadas com a 

interface. 
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O Personal Basis Profile suporta um nível básico de apresentação gráfica.  

Já o Personal Profile contém todas as APIs do Perfil anterior e adiciona suporte 

para compatibilidade total com o AWT (API com componentes para interface 

gráfica) e o modelo de aplicação applet (aplicações Java embutidas em páginas 

Web). 

 

2.1.4  Pacotes Opcionais 

 Os pacotes opcionais são bibliotecas de programação específicas a uma 

determinada tecnologia e que aumentam as capacidades do ambiente Java, caso 

estejam implementadas no dispositivo. Esses pacotes oferecem APIs padrões 

para várias tecnologias, como: Bluetooth, Web Services, Multimídia, conexão com 

banco de dados e envio de mensagens. A seguir uma tabela com os principais 

pacotes existentes. 

 

Nome do Pacote Descrição 
JSR-66: RMI - Remote Method 

Invocation  
Disponibiliza um mecanismo de 
desenvolvimento de protocolos de 
acesso a objetos distribuídos em 
sistemas remotos. 

JSR-120: WMA - Wireless Messaging 
API 

Permite o envio e recebimento de 
mensagens usando o serviço Short 
Message Service (SMS). 

JSR-135: MMAPI - Mobile Media API Permite a uma aplicação capturar e 
reproduzir conteúdo multimédia. 

JSR-169: JDBC - Java Database 
Conectivity 

Permite acessar virtualmente qualquer 
fonte de informações através de 
linguagens de programação Java. 
 

JSR-172: WSA - Web Services Permite que os dispositivos MIDP sejam 
clientes de Web Services. 
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JSR-179: Location API Possibilita escrever aplicações que 
fornecem serviços baseados na 
localização do utilizador. 

JSR-184: M3G - Mobile 3D Graphics 
API 

Suporte para gráficos tridimensionais 
em MIDP. 

JSR-209: AGUI - Advanced Graphics 
and User Interface 

Melhora o desenvolvimento de 
interfaces gráficas, usando a API gráfica 
Swing e Java 2D. 

JSR-219: Security Fornece um framework de segurança 
baseado em Java SE, incluindo SSL, 
criptografia e autenticação. 

Tabela 1: Principais Pacotes Opcionais 
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3  Web Service 

Um Web Service é um sistema de software projetado para apoiar interação 

máquina-a-máquina em uma rede. Tem uma interface descrita em um formato 

processável por máquina (especificamente na linguagem WSDL). Outros sistemas 

interagem com o Web Service em uma maneira prescrita por sua descrição 

utilizando mensagens SOAP, conduzidas utilizando tipicamente HTTP com uma 

serialização XML em conjunto com outros padrões Web relacionados (W3C, 

2004). 

Devido às inúmeras definições existentes para Web Service, tomaremos 

como base para este trabalho a definição da W3C, que desenvolve tecnologias, 

denominadas padrões, para a criação e a interpretação dos conteúdos para Web. 

Primeiramente veremos os conceitos de XML, SOAP e WSDL, para depois 

entendermos a arquitetura de um Web Service. 

 

3.1  XML 

O Extensible Markup Language (XML), como o próprio nome diz, é uma 

Linguagem de marcação de dados extensível, que possui um formato para 

descrição, captura, processamento e publicação de informações. Assim como o 

HTML, o XML é derivado do SGML (Standard Generalized Markup Language) e foi 

criado por Jon Bosak, engenheiro da Sun, em 1996, sendo reconhecido pela W3C 

em 1998. 
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Adequada para descrever dados semi-estruturados, a sintaxe do XML é 

relativamente simples. Os marcadores (tags) começam com “<” (menor) e 

terminam com “>” (maior). Na figura 3.1, temos um simples exemplo de um 

documento XML. Todo o documento XML deve começar com uma declaração que 

especifica a versão do XML e o conjunto de caracteres utilizado, como a que 

aparece na primeira linha da Figura 3.1. Comentários em XML começam com “<!--

” e terminam com “-->”. Um elemento deve ter a marcação inicial e final com o 

mesmo nome, sendo que a marcação final é indicada por uma barra após o 

símbolo “<”. Na figura 3.1 aluno, nome e matricula são elementos. A string entre a 

marcação inicial e final é chamada de conteúdo do elemento. Os elementos 

podem conter vários ou nenhum atributo. Na figura 3.1, os elementos do tipo aluno 

têm o atributo “id” com valores 100001 e 100002. 

 

 

Figura 3.1: Exemplo de XML 
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Um Document Type Definition (DTD), define as regras de um documento 

XML. Essas regras definem os elementos, a hierarquia entre os elementos e o 

número de vezes em que eles devem aparecer. Isso possibilita ao programador a 

definição da estrutura do documento XML que representará estes dados. Os DTDs 

podem ser internos ou externos ao arquivo XML. O arquivo DTD externo para o 

exemplo da Figura 3.1 está representado na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Exemplo de DTD externo 

 

 Infelizmente DTDs são muito limitados. Entre suas limitações podemos 

destacar: um documento XML só pode estar associado com um arquivo DTD, usa 

somente um tipo de dado (PCDATA) e não suporta a declaração de restrições. 

Para solucionar essas e muitas outras limitações criou-se o XML Schema. 

 O XML Schema tem o mesmo propósito do DTD, mas com muitos recursos 

adicionais; os principais recursos são: extensível para adições futuras, suporta 

vários tipos de dados, suporta declaração de restrições, são escritos em XML e 

suporta espaços de nomes (namespaces). A figura 3.3 mostra o XML Schema 

para o exemplo da Figura 3.1. 
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Figura 3.3: Exemplo de XML Schema 

 

3.2  SOAP 

 O SOAP (originalmente um acrônimo para Simple Object Access Protocol, 

nome que caiu em desuso a partir da versão 1.2) é um protocolo que possibilita a 

dois processos em máquinas diferentes se comunicarem através de protocolos 

como HTTP, SMTP e FTP, com mensagens em XML, independendo assim, o 

hardware e a plataforma sobre os quais eles estão rodando.  

 Os pedidos de um cliente para um servidor no protocolo SOAP seguem os 

padrões GET, POST e SOAP. Os padrões GET e POST são semelhantes aos 

pedidos feitos por navegadores Web, enquanto o padrão SOAP é semelhante ao 

POST, mas os pedidos são feitos em XML, permitindo a anexação de estruturas e 

arrays. Já a resposta do Servidor para o Cliente é sempre em XML. 

 As principais vantagens do SOAP são: independência de hardware, 

plataforma e linguagem de programação entre os processos comunicantes, 
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suporta autenticação e facilmente atravessa firewalls. Já suas principais 

desvantagens são: poucos mecanismos de segurança e a inexistência de garantia 

da entrega da mensagem. 

 A mensagem SOAP é um documento XML que pode conter os seguintes 

elementos: 

• Envelope, que identifica a mensagem SOAP; 

• Header, que contém informação de cabeçalho. Elemento Opcional na 

mensagem; 

• Body, que contém as informações da chamada e resposta; 

• Fault, que contém informações sobre erros Também é opcional.  

  

3.3 WSDL 

 Web Service Definition Language é uma linguagem extensível baseada em 

XML, para a descrição de serviços externos ou interfaces, independente da 

plataforma da linguagem de programação na qual o serviço foi implementado. 

 Um documento WSDL representa a interface externa de um Web Service, 

descrevendo qual o serviço disponibilizado pelo Web Service, quais mensagens 

devem ser enviadas e como usar os vários protocolos, além da localização do 

serviço. Sendo assim, contém a informação necessária para o cliente invocar o 

serviço. 

 A especificação de um serviço Web é feita em duas partes (abstrata e 

concreta) para permitir o reuso das definições das mensagens. A parte abstrata 

descreve o serviço independente da sua implementação, definindo as operações e 
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as mensagens suportadas pelo serviço. Já a parte Concreta especifica o protocolo 

utilizado pelo serviço, além do URL de acesso. 

 

3.4  Arquitetura do Web Service 

 

 

Figura 3.4: Arquitetura Básica de um Web Service [WSA02] 

 

 A Arquitetura Básica de um Web Service está demonstrada na Figura 3.4. 

O Requisitor do Serviço (Service Requestor) localiza as descrições e requisita um 

serviço. Ele seria a aplicação invocando os métodos da interface do Web Service. 
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 O Fornecedor do Serviço (Service Provider) é responsável por fornecer e 

publicar o serviço provido, ou seja, é a plataforma que hospeda o Web Service. 

 A Agência de Localização (Discovery Agencies) controla como um Web 

Service é publicado e disponibilizado para localização, funcionando como um 

catálogo de serviços disponíveis. 

 A interação entre esses três agentes demonstra o funcionamento do Web 

Service. Com base na arquitetura e em todos os conceitos descritos 

anteriormente, podemos definir Web Service como um serviço disponibilizado na 

Internet, descrito via WSDL, acessado utilizando SOAP e com os dados 

transmitidos sendo representados em XML. 
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4  Análise da Súmula 

4.1  Etapas para o Preenchimento Atual da Súmula 

4.1.1  Antes da Partida 

 O preenchimento da Súmula de Futebol começa 45 minutos antes do início 

do jogo, onde cada clube deve entregar a relação de seus jogadores à equipe de 

arbitragem, na qual constam os nomes de todos os atletas relacionados para a 

partida, além de seu respectivo número e RG. 

Com a relação em mãos, o Quarto Árbitro vai aos vestiários das equipes e 

identifica todos os jogadores relacionados para a partida. Os mesmos devem estar 

uniformizados e apresentar a identidade, para assim, o Quarto Árbitro conferir o 

seu nome, o número da camisa e o número do RG. Além disso, o Quarto Árbitro 

coleta a assinatura dos capitães das equipes. 

  

4.1.2  Durante a Partida 

 Durante a partida é de responsabilidade da equipe de arbitragem anotar 

todos os acontecimentos ocorridos, como: horário de início e fim de cada tempo, 

gols, cartões amarelos e vermelhos e substituições. Essas informações serão 

necessárias para o preenchimento posterior da súmula. 
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4.1.3  Após a Partida 

 Pode-se dizer que nesta etapa a súmula é propriamente preenchida, pois 

os únicos campos obrigatoriamente preenchidos até o final da partida, como pode 

ser visto na figura 4.1, são: competição, arbitragem e assinatura dos capitães. 

 

 

Figura 4.1: Parte da Primeira Página da Súmula Atual 

 

 Geralmente, os árbitros iniciam o preenchimento da súmula, copiando da 

relação entregue pelos clubes, os nomes dos atletas efetivos e suplentes e dos 

dirigentes e funcionários. A figura 4.2 mostra esses campos. 
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Figura 4.2: Outra Parte da Primeira Página da Súmula Atual 

 

 Na segunda folha da súmula, chamada de Movimentos da Partida, o árbitro 

registra os gols, as advertências, as expulsões e as substituições, informando o 

tempo e a hora em que elas ocorreram. Todas essas informações são coletadas 

durante o jogo e a forma como elas são preenchidas na súmula atual pode ser 

vista na figura 4.3. 
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Figura 4.3: Outra Parte da Súmula Atual: Movimentos da Partida 

 

 Em seguida, cabe ao árbitro preencher o chamado Relatório da Partida, 

com informações como: horários detalhados da partida, motivos que determinaram 

o início ou reinício da partida e acréscimos, condições e instalações do estádio, 

segurança e policiamento, conduta dos atletas, conduta dos dirigentes e 

funcionários, conduta do público e as assinaturas da equipe de arbitragem. Na 

próxima página o árbitro justifica as advertências e expulsões no Relatório 

Disciplinar da Partida. 

 Na ultima página da súmula, novamente o árbitro cita os jogadores 

advertidos e expulsos, além de informar se houve atraso das equipes. Nesta 
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página também constam as assinaturas dos capitães coletadas no início do jogo e 

a assinatura do árbitro principal. 

 Com a súmula finalizada e preenchida em três vias, o árbitro entrega a 

primeira via para o delegado da partida, que deve encaminhá-la para a federação 

responsável pela competição, a segunda via fica com o árbitro e a terceira via 

também é entregue ao delegado da partida, que deve encaminhá-la para o Órgão 

Ouvidor da Competição. 

 A Federação responsável pela competição deve publicar a súmula até as 

14 horas do primeiro dia útil subseqüente à realização da partida em seu Web 

Site.  

 

4.2 Considerações sobre a Súmula Atual 

A súmula em papel, elaborada da maneira atual, apresenta diversos 

problemas. Os principais são: 

• Grafias ilegíveis de alguns árbitros, dificultando a compreensão das 

anotações; 

• Grande quantidade de informações, tornando o preenchimento 

demorado e cansativo; 

• Campos replicados, dobrando o tempo de preenchimento; 

• Envio de forma demorada, uma vez que é entregue em mãos na sede 

da entidade responsável pelo campeonato; e insegura, pois corre o risco 

de ser extraviada no trajeto do estádio à sede. 
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5  Súmula Virtual 

5.1  Visão Geral da Proposta 

 O Preenchimento da Súmula neste projeto será feito em um PDA. Visando 

manter o que foi definido na circular nº 001/2006 redigida pelo senhor Edson 

Resende de Oliveira, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, os clubes 

continuarão a enviar 45 minutos antes do início do jogo a relação de seus 

jogadores à equipe de arbitragem. Com a relação em mãos, o quarto árbitro 

identifica os jogadores das equipes nos vestiários, como é feito hoje em dia, e com 

o PDA, autentica os capitães com login e senha. Durante a partida tudo continua 

como é feito hoje em dia. 

 Após a partida, através do PDA com acesso à Internet, o árbitro obtém do 

Web Service da federação a relação dos jogadores regulares para aquela partida, 

e seleciona aqueles que estão na relação previamente passada pelos clubes. 

 Em seguida, o mesmo preenche a súmula no PDA, com todas as 

informações que cabe a ele relatar na súmula. Após o preenchimento, a súmula é 

enviada ao Web Service da Federação responsável pelo campeonato. 

 O Web Service, por sua vez, disponibiliza a súmula automaticamente no 

Web Site da Federação e atualiza as estatísticas dos campeonatos, 

disponibilizando para Jornais, Clubes e o público em geral, exatamente como é 

demonstrado na figura 4. 
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Figura 5.1: Visão Geral da Aplicação 

 

5.2  Levantamento de Requisitos 

5.2.1  Objetivos 

Projetar e implementar a virtualização da súmula de futebol, fazendo uso de 

Personal Digital Assistants (PDAs) interligados com um Web Service, onde serão 

disponibilizados além da súmula, todas as estatísticas do campeonato. 

 

5.2.2  Domínio 

 O Programa será utilizado em partidas de futebol. A meta é virtualizar a 

súmula de futebol, acabando com as súmulas manuscritas. Além disso, o envio da 

súmula será através da Internet, disponibilizando os dados em tempo real para 

consulta. 
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5.2.3  Requisitos Funcionais 

O Sistema do PDA deve permitir aos árbitros: 

• Preencher a Súmula; 

• Coletar assinaturas dos capitães e árbitros; 

• Obter do Web Service da Federação a relação de jogadores regulares; 

• Enviar a Súmula para a Federação responsável pela competição. 

 

O Web Service deve permitir aos usuários: 

• Ter acesso às Súmulas das Partidas; 

• Disponibilizar as estatísticas do Campeonato como: Classificação, 

Tabela, Artilheiros, jogadores com cartões; 

• Disponibilizar os jogadores regulares de cada clube para a competição. 

 

5.2.4  Requisitos Não-Funcionais 

 Foram identificados os seguintes requisitos não-funcionais que devem ser 

obedecidos pelo software resultante deste projeto: 

• Confiabilidade: A súmula é o relatório oficial da equipe de arbitragem 

sobre o jogo. O seu conteúdo deve ser enviado e armazenado de forma 

segura. 

• Desempenho: Os dados repassados ao Web Service serão 

constantemente acessados por terceiros. Dessa maneira é importante 



 37

buscar um servidor que permita essa interação sem limitação de 

usuários. 

• Usabilidade: Os árbitros serão os usuários finais do aplicativo que 

simula a súmula das partidas. Estes, por não terem o hábito de utilizar 

programas de computador complexos, necessitam de algo trivial e 

intuitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

6 Implementação do Web Service 

6.1 Ferramentas utilizadas 

 No desenvolvimento do Web Service utilizou-se as seguintes ferramentas 

citadas abaixo: 

• Eclipse (versão 3.2.1): Ambiente de desenvolvimento integrado 

(Integrated Development Environment – IDE) para Java; 

• Apache Axis (versão 1.4): Framework Java para desenvolvimento de 

Web Services;  

• Apache Tomcat (versão 5.5): servidor de aplicações Java para JSP e 

Servelts; 

• MySQL 5.0: Banco de dados relacional gratuito; 

 

6.2 Descrição da Aplicação 

O Web Service desenvolvido consiste em um “gerenciador de 

campeonatos”, pois a partir da súmula enviada pelo árbitro ele automaticamente 

atualiza as estatísticas dos campeonatos, como classificação e artilharia. Além 

disso, o Web Service também disponibiliza todas as súmulas da competição e os 

jogadores regulares para a mesma e todos estes dados são disponibilizados para 

Jornais, Clubes e o público em geral em forma de XML. 

Os principais serviços disponibilizados pelo Web Service são: 

• Disponibilizar a súmula para preenchimento da aplicação cliente; 

• Receber a súmula preenchida pela aplicação cliente; 
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• Disponibilizar os jogadores regulares dos clubes em um determinado 

Campeonato; 

• Disponibilizar os jogadores suspensos para a próxima partida; 

• Disponibilizar a Classificação de um Campeonato; 

• Disponibilizar os Artilheiros de um Campeonato; 

• Disponibilizar as súmulas de um Campeonato. 

A disponibilização da súmula para a aplicação cliente provê todos os dados 

pré-estabelecidos de uma partida de Futebol. São eles: competição, jogo, data, 

horário, local, estádio, categoria, árbitro, árbitros assistentes e reservas. 

O recebimento da súmula pelo Web Service desencadeia uma série de 

processos. Primeiramente a súmula é disponibilizada no Web Service para 

consulta; depois todas as estatísticas do campeonato são atualizadas 

(classificação e artilharia); e por último, os cartões são atualizados e a lista de 

jogadores suspensos modificada, se necessário. 

A disponibilização dos jogadores regulares dos clubes em um determinado 

Campeonato, dos jogadores suspensos para a próxima partida, da Classificação, 

e Artilharia são para a Consulta de Jornais e Clubes em formato XML. Já a súmula 

está disponível em formato PDF. 

 

6.3 Diagrama de Classes 

O web service foi dividido em quarto pacotes que estão apresentados na 

figura 6.1, juntamente com as suas classes e métodos, em virtude do espaço as 

associações foram abstraídas. 
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Figura 6.1: Diagrama de Classes 
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Todas as Classes do Pacote Dão são utilizadas para refinamento e consulta 

ao banco, elas utilizam a Classe ConexãoBanco do pacote ConexãoBanco para 

conexão com o mesmo. A Classe Consulta do pacote servidor pode ser 

considerada uma interface do Web Service, disponibilizando todos as funções do 

mesmo. Já a Classe Usuário do pacote Usuário serve para a autenticação de 

jogadores e árbitros. 

6.4 Base de Dados 

A base de dados foi desenvolvida para o armazenamento de todos os 

dados referentes ao Campeonato e a Súmula. Como foi citado anteriormente o 

sistema de gerenciamento de banco de dados escolhido foi o MySQL 5.0, ideal 

para a nossa aplicação pois tem facilidade de administração e baixo consumo de 

recursos do hardware, além de baixo tempo de conexão já que não implementa  

funções com grande overhead, como integridade referencial, commit, rollback e 

níveis de isolamento de transação. 

 A base de dados final possui 18 tabelas, que relacionando-se entre si 

formam toda a estrutura do projeto. As tabelas são: Clube, Proprietário, Estádio, 

Disputa, Partida, Apita, Escalação, Gols, Classificação, Campeonato, Inscrição, 

Jogador, Pessoa, Dirigente, Árbitro, Médico, Punição e Tipo_Punição. Podemos 

ver o Modelo Entidade-Relacionamento simplificado na figura 6.2. 

As tabelas ‘disputa’ e ‘partida’ relacionam-se por chave estrangeira com 

quase todas as demais, uma vez que contém as informações dos jogos, tais como 

clubes envolvidos, campeonato, estádio, escalação e etc. 
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Existem quatro tabelas generalizadas da tabela ‘Pessoa’. São elas: 

‘Medico’, ‘Dirigente’, ‘Tecnico’ e ‘Jogador’. Estas contém os dados dos envolvidos 

nas partidas. 
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Figura 6.2: Modelo Entidade-Relacionamento 
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6.5 Desenvolvimento do Web Service 

O Web Service foi desenvolvido com o auxilio do framework Axis, da 

Apache Software Foundation. O Axis (Apache eXtensible Interaction System) 

facilita o processo de implementação e a disponibilização de serviços web. Ele é 

uma implementação do SOAP e sua principal funcionalidade é o suporte a WSDL. 

Deve ser utilizado juntamente com um servidor de aplicação, no nosso caso, o 

Apache Tomcat. 

O Axis facilita muito a implementação de um Web Service, pois fornece 

uma API para invocar serviços emitindo e recebendo mensagens através do 

protocolo SOAP, além disso ele gera automaticamente o WSDL, que serve como 

uma interface para os serviços disponibilizados pelo Web Service. O arquivo 

WSDL provê a disponiblilização dos serviços implementados na lógica de negócio. 

Inicialmente foi feita uma classe para a conexão com o banco que utiliza o 

driver do Java que suporta o MySQL. Os dois métodos desta classe 

(getConnection e closeConnection) são utilizados por todas as classes que 

precisam acessar o banco. 

As classes que acessam, atualizam e consultam o banco de dados estão no 

pacote “webServiceFederação.dao”. Neste pacote temos 4 classes: 

CampeonatoDao, ClubeDao, JogadorDao e SumulaDao. A classe 

CampeonatoDao é responsável pela consulta da classificação e artilharia de um 

Campeonato, além de disponibilizar os jogadores regulares e suspensos do 

mesmo. A classe ClubeDao é responsável por disponibilizar para consulta todos 

os jogadores que um clube possui. Já a classe JogadorDao é responsável pela 
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consulta de quantos gols um jogador possui e se um jogador esta suspenso ou 

não. Finalmente, a classe SumulaDao é responsável pela disponibilização da 

súmula para o aplicativo do PDA e pelo recebimento da mesma. 

A geração automática do arquivo WSDL pelo Apache Axis acontece da 

seguinte forma: um arquivo Java que chama os métodos das classes da lógica de 

negócio, que é salvo com a extensão .jws, é colocado na pasta do Axis. Depois 

basta fazer o .jar (espécie de biblioteca) da lógica de negócio e o Web Service já 

esta funcionando. A figura 5.3 apresenta parte do arquivo WSDL gerado pelo Axis 

para o Web Service descrito acima. 
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Figura 6.3: Parte do Arquivo WSDL do Consulta.jws 

 Na linha 27 até a linha 33, podemos observar a declaração do tipo de atributo 
suportado pelo método “receberSumula”, um Array de Array de Strings. Já da linha 295 até 
a linha 304, temos a declaração da interface do método mostrando o request e response. E 
finalmente na linha 347 temos o endereço do Web Service.  
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7 Implementação do Aplicativo para o PDA 

7.1 Ferramentas utilizadas 

 No desenvolvimento do aplicativo para o PDA utilizou-se as seguintes 

ferramentas citadas abaixo: 

• Eclipse (versão 3.2.1): ambiente de desenvolvimento integrado 

(Integrated Development Environment – IDE) para Java; 

• Eclipse ME (versão 1.6.0): plugin do Eclipse para desenvolvimento de 

MIDlets J2ME; 

• Sun Java Wireless Toolkit (WTK - versão 2.2): 

 

7.2 Descrição da Aplicação 

O aplicativo desenvolvido para o PDA, provê ao árbitro todo o suporte para 

o preenchimento da súmula de futebol. 

 As principais funções do aplicativo são: 

• Download da súmula do Web Service da Federação; 

• Fazer a autenticação dos Árbitros e dos capitães das equipes; 

• Download dos jogadores dos Clubes do Web Service da Federação; 

• Preenchimento de todos os campos da súmula com mais rapidez; 

• Envio da súmula para o Web Service da Federação. 

O download da súmula do Web Service da Federação carrega no aplicativo 

todos os dados referentes à partida, como: competição, clubes, data, horário, 

local, estádio, categoria e os árbitros da partida. 
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A autenticação dos árbitros e capitães das equipes é feita através de um 

login e senha, que devem ser fornecidos sempre que dados são trocados com o 

Web Service da Federação. 

 O download dos jogadores do Web Service da Federação provê ao arbitro 

uma lista de todos os jogadores inscritos pelo clube no campeonato, dando ao 

árbitro o trabalho de somente selecionar os atletas relacionados. 

O aplicativo fornece ao árbitro amplo suporte para o preenchimento da 

súmula, como lista de jogadores e lista de justificativas de punições. 

Após o preenchimento da súmula, o árbitro deve enviá-la ao Web Service 

da Federação. Antes do envio, o aplicativo confere se o árbitro preencheu todos 

os campos necessários e, através de uma conexão com a Internet, envia a súmula 

utlizando o protocolo SOAP para comunicar-se com o Web Service. 

 

7.3 Desenvolvimento da Aplicação 

O aplicativo foi desenvolvido utilizando o Sun Wireless Toolkit, ferramenta 

que fornece um ambiente de emulação dos dispositivos móveis, documentação e 

exemplos de aplicações.  

O Sun Wireless Toolkit disponibiliza informações sobre os recursos 

consumidos pela aplicação, como memória disponível e dispositivos alocados. 

Utilizamos os pacotes ksoap e kxml da Object Web, que adicionam o 

suporte ao SOAP e ao XML no JME. Estas bibliotecas ocupam 41Kb da memória 

do PDA. 
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Devido à restrição de memória, toda a programação para dispositivos 

móveis deve ser muito bem projetada. A classe principal de uma aplicação para 

dispositivos móveis é a classe que estende a classe abstrata MIDlet. Ela é 

responsável por gerenciar o ciclo de vida da aplicação JME. Dessa maneira, toda 

a aplicação JME deve possuir uma classe que estenda a classe abstrata MIDlet. 

Na súmula virtual, esta classe é a SumulaVirtualApp, que deve possuir três 

métodos, startApp, pauseApp e destroyApp. O método startApp é responsável por 

iniciar a aplicação; o método pauseApp é responsável por parar a aplicação 

quando algum evento de maior prioridade deve ser executado; e o método 

destroyApp é responsável pela finalização da aplicação. 

A Classe Sumula é responsável por armazenar os dados que serão 

enviados para o Web Service da Federação. Todas as outras classes existentes 

no pacote aplicação implementam CommandListener, que é uma interface que 

trata comandos de alto nível, e estende a classe List, provendo assim, em todas 

as telas uma lista de ações a serem feitas. 

Na tela inicial, o delegado da partida faz o download dos dados da partida. 

Com os dados já carregados, o árbitro pode iniciar os procedimentos para o 

preenchimento da súmula. A figura 7.2 mostra a tela inicial da aplicação. 
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Figura 7.2: Tela Inicial da Aplicação 

 

 Assim que o árbitro iniciar o preenchimento da súmula, ele deverá 

autenticar as partes envolvidas na partida, os árbitros e os capitães das equipes. 

Logo depois, o árbitro pode iniciar o preenchimento da súmula propriamente dita. 

O preenchimento da súmula virtual é dividido em seis menus (Figura 7.2), são 

eles: ‘Relação dos Atletas’, ‘Relação dos Dirigentes e Funcionários’, ‘Movimentos 

da Partida’, ‘Relatório Disciplinar da Partida’, ‘Relatório da Partida’ e ‘Comunicação 

de Penalidades’. 
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Figura 7.3: Menu Preencher Sumula 

 

A opção ‘Relação dos Atletas’ leva o árbitro a uma tela onde ele pode 

baixar do Web Service da Federação a relação dos atletas que estão regulares 

para o campeonato disputado. Sendo assim, o árbitro só tem o trabalho de 

selecionar os atletas que estão relacionados para a partida, tendo também a 

opção de adicionar algum atleta que não esteja nesta lista. A tela de seleção dos 

atletas está disponibilizada na figura 7.4. 
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Figura 7.4: Tela para a seleção dos jogadores relacionados 

 

Outra opção do Menu ‘Preencher sumula’ é a ‘Relação dos Dirigentes e 

Funcionários’, onde o árbitro preenche os nomes do diretor, médico, técnico, 

preparador físico e massagista das duas equipes. Já na opção Movimentos da 

Partida o árbitro tem um amplo menu para o preenchimento da súmula. Neste 

menu o árbitro tem os itens para o preenchimento dos gols, advertências, 

expulsões e substituições das duas equipes. 
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Na opção ‘Relatório Disciplinar da partida’, o árbitro deve justificar as 

advertências e expulsões. Para facilitar o preenchimento, a súmula virtual possui 

uma série de justificativas pré-definidas, além de um campo para alguma 

justificativa que não esteja entre estas. Já na opção ‘Relatório da Partida’, o árbitro 

tem um amplo menu para o preenchimento dos horários detalhados da partida, 

motivo de atraso, conduta dos atletas, público, dirigentes, entre outros. 

No item ‘Comunicação de penalidades’, onde atualmente o árbitro cita 

novamente os jogadores advertidos e expulsos, a súmula virtual já preencherá 

automaticamente essa lista com os dados anteriormente preenchidos, restando 

para o árbitro apenas a revisão das informações e o preenchimento do horário de 

entrada das duas equipes. 

Após o árbitro preencher a súmula, esta deve ser enviada ao Web Service 

da Federação. Isto é feito através de uma conexão com a Internet, utilizando o 

protocolo SOAP para a comunicação com o Web Service. 
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8 Conclusões e Trabalhos Futuros 

8.1 Conclusões 

Seguindo a tendência da evolução da comunicação, a súmula virtual 

aparece como uma opção viável ao método atual de transcrever e enviar à 

federação os relatórios das partidas de futebol. É grande o entusiasmo de árbitros 

e da própria comunidade esportiva com projetos em que, com um pequeno custo 

de aprendizado, seja possível automatizar rotinas e torná-las mais práticas e 

rápidas. 

Além disso, com a utilização de um Web Service, clubes e torcedores 

podem acessar o conteúdo da súmula segundos após o seu envio, pelo árbitro, 

ainda dentro do estádio. A imprensa também é beneficiada pela agilidade com que 

os dados são transmitidos, já que mais rapidamente as informações estarão 

disponíveis ao seu público. 

O preço unitário de um dispositivo móvel como o PDA, pode ainda ser 

considerado um obstáculo para implantação desse sistema em torneios 

deficitários e de pequeno porte. Porém, segundo Stelleo Tolda [UNI05], diretor-

presidente do MercadoLivre no Brasil, os portáteis estão cada vez mais baratos e, 

consequentemente, mais acessíveis ao consumidor brasileiro, o que nos leva a 

imaginar que fiquem tão baratos como hoje são os celulares. 
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8.2 Trabalhos Futuros 

 Na continuidade deste projeto, há ainda uma série de propostas a serem 

pesquisadas e implementadas. Entre elas, destacam-se: 

• Cifragem das informações: A súmula virtual deve trafegar com 

segurança entre o aplicativo do PDA e o sistema da federação. Uma 

maneira de tornar mais seguro esse processo é a cifragem das 

mensagens. Para isso, pode-se utilizar os pacotes da linguagem Java 

específicos para este tipo de tarefa ou ainda fazer uso dos padrões 

W3C, como o XML-Encryption (XML Enc). 

• Autenticação com Assinatura Digital: Fazer a autenticação dos 

usuários com Assinatura Digital, utilizando de uma chave pública e de 

uma chave privada, fazendo uso por exemplo o método RSA. 
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Anexo A – Código Fonte 

 
 
Web Service 
 
Arbitro.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
public class Arbitro { 
 
 private String nome; 
 private String entidade; 
 
 public String getEntidade() { 
  return entidade; 
 } 
 
 public void setEntidade(String entidade) { 
  this.entidade = entidade; 
 } 
 public String getNome() { 
  return nome; 
 } 
 public void setNome(String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 
} 
 
 
Campeonato.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
import webServiceFederacao.Beans.Classificacao; 
public class Campeonato { 
 
 private String nome; 
 private Classificacao[] classificacao; 
 
 public Campeonato() { 
 
 } 
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 public Classificacao[] getClassificacao() { 
  return classificacao; 
 } 
 
 public void setClassificacao(Classificacao[] classificacao) { 
  this.classificacao = classificacao; 
 } 
 
 public String getNome() { 
  return nome; 
 } 
 
 public void setNome(String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 
} 
 
 
Classificação.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
import webServiceFederacao.Beans.Clube; 
public class Classificacao { 
 
 private Clube clube; 
 private int pontos; 
 private int jogos; 
 private int vitorias; 
 private int empates; 
 private int derrotas; 
 private int golsPro; 
 private int golsContra; 
 private int saldo; 
 private int posicao; 
 
 public int getPosicao() { 
  return posicao; 
 } 
 
 public void setPosicao(int posicao) { 
  this.posicao = posicao; 
 } 
 
 public Classificacao() { 
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 } 
 
 public Clube getClube() { 
  return clube; 
 } 
 
 public void setClube(Clube clube) { 
  this.clube = clube; 
 } 
 
 public int getDerrotas() { 
  return derrotas; 
 } 
 
 public void setDerrotas(int derrotas) { 
  this.derrotas = derrotas; 
 } 
 
 public int getEmpates() { 
  return empates; 
 } 
 
 public void setEmpates(int empates) { 
  this.empates = empates; 
 } 
 
 public int getGolsContra() { 
  return golsContra; 
 } 
 
 public void setGolsContra(int golsContra) { 
  this.golsContra = golsContra; 
 } 
 
 public int getGolsPro() { 
  return golsPro; 
 } 
 
 public void setGolsPro(int golsPro) { 
  this.golsPro = golsPro; 
 } 
 
 public int getJogos() { 
  return jogos; 
 } 
 
 public void setJogos(int jogos) { 
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  this.jogos = jogos; 
 } 
 
 public int getPontos() { 
  return pontos; 
 } 
 
 public void setPontos(int pontos) { 
  this.pontos = pontos; 
 } 
 
 public int getSaldo() { 
  return saldo; 
 } 
 
 public void setSaldo(int saldo) { 
  this.saldo = saldo; 
 } 
 
 public int getVitorias() { 
  return vitorias; 
 } 
 
 public void setVitorias(int vitorias) { 
  this.vitorias = vitorias; 
 } 
 
} 
 
 
Clube.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
import webServiceFederacao.Beans.Jogador; 
public class Clube { 
 
 private String nome; 
 private Jogador[] jogadores; 
 
 public Clube() { 
 
 } 
 
 public Jogador[] getJogadores() { 
  return jogadores; 
 } 
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 public void setJogadores(Jogador[] jogadores) { 
  this.jogadores = jogadores; 
 } 
 
 public String getNome() { 
  return nome; 
 } 
 
 public void setNome(String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 
} 
 
 
Gol.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
public class Gol { 
 
 private int tempo; 
 private int minuto; 
 
 public Gol() { 
 
 } 
 
 public int getMinuto() { 
  return minuto; 
 } 
 
 public void setMinuto(int minuto) { 
  this.minuto = minuto; 
 } 
 
 public int getTempo() { 
  return tempo; 
 } 
 
 public void setTempo(int tempo) { 
  this.tempo = tempo; 
 } 
 
} 
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Jogador.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
import webServiceFederacao.Beans.Gol; 
import webServiceFederacao.Beans.Punicao; 
public class Jogador { 
 
 private String nome; 
 private String apelido; 
 private Punicao[] punicao; 
 private Gol[] gols; 
 
 public Jogador() { 
 
 } 
 
 public String getApelido() { 
  return apelido; 
 } 
 
 public void setApelido(String apelido) { 
  this.apelido = apelido; 
 } 
 
 public Gol[] getGols() { 
  return gols; 
 } 
 
 public void setGols(Gol[] gols) { 
  this.gols = gols; 
 } 
 
 public String getNome() { 
  return nome; 
 } 
 
 public void setNome(String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 
 public Punicao[] getPunicao() { 
  return punicao; 
 } 
 
 public void setPunicao(Punicao[] punicao) { 
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  this.punicao = punicao; 
 } 
 
} 
 
 
Punição.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
public class Punicao { 
 
 private String tipo; 
 private int tempo; 
 private String justificativa; 
 
 public Punicao() { 
 
 } 
 
 public String getJustificativa() { 
  return justificativa; 
 } 
 
 public void setJustificativa(String justificativa) { 
  this.justificativa = justificativa; 
 } 
 
 public int getTempo() { 
  return tempo; 
 } 
 
 public void setTempo(int tempo) { 
  this.tempo = tempo; 
 } 
 
 public String getTipo() { 
  return tipo; 
 } 
 
 public void setTipo(String tipo) { 
  this.tipo = tipo; 
 } 
 
} 
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Sumula.java 
 
package webServiceFederacao.Beans; 
 
import webServiceFederacao.Beans.Arbitro; 
import webServiceFederacao.Beans.Clube; 
public class Sumula { 
 private Clube[] clubes; 
 private String data; 
 private String horario; 
 private String local; 
 private String estadio; 
 private String categoria; 
 private Arbitro[] arbitros; 
 private String[] relatorios; 
 
 public Sumula() { 
 
 } 
 
 public String[] getRelatorios() { 
  return relatorios; 
 } 
 public void setRelatorios(String[] relatorios) { 
  this.relatorios = relatorios; 
 } 
 public Arbitro[] getArbitros() { 
  return arbitros; 
 } 
 public void setArbitros(Arbitro[] arbitros) { 
  this.arbitros = arbitros; 
 } 
 public String getCategoria() { 
  return categoria; 
 } 
 public void setCategoria(String categoria) { 
  this.categoria = categoria; 
 } 
 public Clube[] getClubes() { 
  return clubes; 
 } 
 public void setClubes(Clube[] clubes) { 
  this.clubes = clubes; 
 } 
 public String getData() { 
  return data; 
 } 
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 public void setData(String data) { 
  this.data = data; 
 } 
 public String getEstadio() { 
  return estadio; 
 } 
 public void setEstadio(String estadio) { 
  this.estadio = estadio; 
 } 
 public String getHorario() { 
  return horario; 
 } 
 public void setHorario(String horario) { 
  this.horario = horario; 
 } 
 public String getLocal() { 
  return local; 
 } 
 public void setLocal(String local) { 
  this.local = local; 
 } 
} 
 
 
ClienteWS.java 
 
package webServiceFederacao.Cliente; 
 
import org.apache.axis.client.Service; 
import org.apache.axis.client.Call; 
 
public class ClienteWS { 
 /* 
  * Testa o getGolsJogador 
  * 
  public static void main(String[] args) throws Exception { 
  // Endereço, local onde se encontra o Web Service 
  String local = "http://localhost:8080/axis/Consulta.jws"; 
  // Criando e configurando o serviço 
  Call call = (Call) new Service().createCall(); 
  // Configurando o endereço. 
  call.setTargetEndpointAddress(local); 
  // Marcando o método a ser chamado. 
  call.setOperationName("getGolsJogador"); 
  // Parâmetros da função soma. 
  Object[] param = new Object[]{new String ("Ailton de Souza Júnior")}; 
  // Retorno da Função 
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  Object aux = call.invoke(param); 
  int ret = Integer.parseInt(aux.toString()); 
  // Imprime o resultado: ret = 2 + 4. 
  System.out.println("O numero de gols é : " + ret); 
  } 
  */ 
 
 /* 
  * Testa o getNomeJogador 
  * 
  public static void main(String[] args) throws Exception { 
  // Endereço, local onde se encontra o Web Service 
  String local = "http://localhost:8080/axis/Consulta.jws"; 
  // Criando e configurando o serviço 
  Call call = (Call) new Service().createCall(); 
  // Configurando o endereço. 
  call.setTargetEndpointAddress(local); 
  // Marcando o método a ser chamado. 
  call.setOperationName("getNomeJogador"); 
  // Parâmetros da função soma. 
  Object[] param = new Object[]{new Integer(1)}; 
  // Retorno da Função 
  Object aux = call.invoke(param); 
  String ret = aux.toString(); 
  // Imprime o resultado: ret = 2 + 4. 
  System.out.println("O nome do jogador 1 é : " + ret); 
  } 
  */ 
 /* 
  * Testa o getJogadores 
  */ 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  // Endereço, local onde se encontra o Web Service 
  String local = "http://localhost:8080/axis/Consulta.jws"; 
  // Criando e configurando o serviço 
  Call call = (Call) new Service().createCall(); 
  // Configurando o endereço. 
  call.setTargetEndpointAddress(local); 
  // Marcando o método a ser chamado. 
  call.setOperationName("getJogadores"); 
  // Parâmetros da função soma. 
  Object[] param = new Object[] { new String("Figueirense Futebol 
Clube") }; 
  // Retorno da Função 
  Object aux = call.invoke(param); 
  String[] ret = (String[]) aux; 
  // Imprime o resultado: ret = 2 + 4. 
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  System.out.println("Os jogadores do " + param[0].toString() + " são: 
"); 
  for (int i = 0; i < ret.length; i++) { 
   System.out.println(ret[i]); 
  } 
 } 
} 
 
 
ConexaoBanco.java 
 
package webServiceFederacao.ConexaoBanco; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.SQLException; 
 
public class ConexaoBanco { 
 private Connection conexao = null; 
 
 private String hostName = null; 
 private String userName = null; 
 private String password = null; 
 private String url = null; 
 private String jdbcDriver = null; 
 private String dataBaseName = null; 
 private String dataBasePrefix = null; 
 private String dabaBasePort = null; 
 
 /** 
  * 
  *    Construtor Padrão 
  *     
  *    
  */ 
 
 public ConexaoBanco() { 
  super(); 
  /* 
   * Os dados setados abaixo servem para uma conexão em MySQL. 
   * Altere de acordo com seu BD. 
   *  
   * Aconselhamos carregar estes dados de um arquivo. 
   */ 
  //"jdbc:mysql://localhost:3306/meu_bd"; 
  hostName = "localhost"; 
  userName = "root"; 
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  password = "admin"; 
  jdbcDriver = "org.gjt.mm.mysql.Driver"; 
  dataBaseName = "web_service"; 
  dataBasePrefix = "jdbc:mysql://"; 
  dabaBasePort = "3306"; 
 
  url = dataBasePrefix 
   + hostName 
   + ":" 
   + dabaBasePort 
   + "/" 
   + dataBaseName; 
  /* 
   * Exemplo de um URL completo para MySQL:     
   * a concatenação acima deve ficar algo como: 
   * jdbc:mysql://localhost:3306/meu_bd 
   */ 
 } 
 
 /** 
  * 
  *    Retorna uma java.sql.Connection. 
  *    @return con  
  *    
  */ 
 
 public Connection getConnection() { 
  try { 
   if (conexao == null) { 
    Class.forName(jdbcDriver); 
    conexao = DriverManager.getConnection(url, 
userName, password); 
   } else if (conexao.isClosed()) { 
    conexao = null; 
    return getConnection(); 
   } 
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
   //TODO: use um sistema de log apropriado. 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (SQLException e) { 
   //TODO: use um sistema de log apropriado. 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return conexao; 
 } 
 
 /** 
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  * 
  *    Fecha a conexão com BD. 
  *    
  *    
  */ 
 
 public void closeConnection() { 
  if (conexao != null) { 
   try { 
    conexao.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    //TODO: use um sistema de log apropriado. 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
 
CampeonatoDao.java 
 
package webServiceFederacao.Dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import webServiceFederacao.ConexaoBanco.ConexaoBanco; 
 
public class CampeonatoDao { 
 
 /* 
  * 
  *  
  *   Implementar os seguintes metodos: 
  *   baixar classificacao completa de um campeonato /ok 
  *   baixar artilheiros de um Campeonato /ok 
  *   baixar jogadores regulares de um Campeonato /ok 
  *   baixar jogadores regulares de um clube em um Campeonato /ok 
  *   
  *  
  */ 
 
 private static CampeonatoDao instance; 
 
 private CampeonatoDao() { 
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 } 
 
 public static CampeonatoDao getInstance() { 
  if (instance == null) { 
   instance = new CampeonatoDao(); 
  } 
  return instance; 
 } 
 
 public String[][] getClassificacao(String nomeCampeonato) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  ResultSet rsAux = null; 
  String[][] tabela = new String[0][9]; 
  String[][] arrayAux = new String[0][9]; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT * FROM classificacao 
WHERE idCampeonato = (SELECT idCampeonato FROM Campeonato WHERE 
nome = ?) ORDER BY pontos DESC"); 
   ps.setString(1, nomeCampeonato); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   int i = 0; 
   while (rs.next()) { 
    ps = conn 
     .prepareStatement("SELECT nome FROM clube 
WHERE idClube = ?"); 
    ps.setString(1, rs.getString("idClube")); 
    rsAux = ps.executeQuery(); 
    rsAux.next(); 
    arrayAux = new String[tabela.length][9]; 
    arrayAux = tabela; 
    tabela = new String[arrayAux.length + 1][9]; 
    System.arraycopy(arrayAux, 0, tabela, 0, tabela.length - 
1); 
    tabela[i][0] = rsAux.getString("nome"); 
    tabela[i][1] = new Integer(rs.getInt("pontos")).toString(); 
    tabela[i][2] = new Integer(rs.getInt("jogos")).toString(); 
    tabela[i][3] = new Integer(rs.getInt("vitorias")).toString(); 
    tabela[i][4] = new 
Integer(rs.getInt("empates")).toString(); 
    tabela[i][5] = new Integer(rs.getInt("derrotas")).toString(); 
    tabela[i][6] = new 
Integer(rs.getInt("gols_pro")).toString(); 
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    tabela[i][7] = new 
Integer(rs.getInt("gols_contra")).toString(); 
    tabela[i][8] = new Integer(rs.getInt("saldo")).toString(); 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Classificacao do 
Campeonato " 
    + nomeCampeonato); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return tabela; 
 } 
 
 public String[] getJogadoresRegularesDoCampeonato(String 
nomeCampeonato) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  String[] jogadores = new String[0]; 
  String[] aux = new String[0]; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT p.nome FROM pessoa p 
INNER JOIN jogador j INNER JOIN " 
     + "inscricao i on j.idJogador=i.idJogador AND 
p.idPessoa = j.idPessoa AND i.idCampeonato = " 
     + "(SELECT idCampeonato FROM campeonato 
WHERE nome = ?)"); 
   ps.setString(1, nomeCampeonato); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   int i = 0; 
   while (rs.next()) { 
    aux = new String[jogadores.length]; 
    aux = jogadores; 
    jogadores = new String[aux.length + 1]; 
    System.arraycopy(aux, 0, jogadores, 0, 
jogadores.length - 1); 
    jogadores[i] = rs.getString("nome"); 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Jogadores regulares"); 
   e.printStackTrace(); 
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  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return jogadores; 
 } 
 
 public String[][] getArtilheiros(String nomeCampeonato) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  ResultSet rsAux = null; 
  String[][] artilheiros = new String[0][2]; 
  String[][] arrayAux = new String[0][2]; 
  String nomeJogador = ""; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT DISTINCT(nome) FROM 
pessoa p INNER JOIN jogador j INNER JOIN gols g " 
     + "on p.idPessoa = j.idPessoa AND j.idJogador = 
g.idJogador"); 
   rsAux = ps.executeQuery(); 
   int i = 0; 
   while (rsAux.next()) { 
    nomeJogador = rsAux.getString("nome"); 
    ps = conn 
     .prepareStatement("SELECT COUNT(g.idGols)  
FROM pessoa p INNER JOIN " 
      + "jogador j INNER JOIN gols g INNER 
JOIN disputa d INNER JOIN campeonato c " 
      + "on p.idPessoa = j.idPessoa AND 
j.idJogador = g.idJogador AND g.idPartida = " 
      + "d.idPartida AND  d.idCampeonato = 
c.idCampeonato AND c.nome = ? AND p.nome = ?"); 
    ps.setString(1, nomeCampeonato); 
    ps.setString(2, nomeJogador); 
    rs = ps.executeQuery(); 
    while (rs.next()) { 
     arrayAux = new String[artilheiros.length][2]; 
     arrayAux = artilheiros; 
     artilheiros = new String[arrayAux.length + 1][2]; 
     System.arraycopy( 
      arrayAux, 
      0, 
      artilheiros, 
      0, 
      artilheiros.length - 1); 
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     if (i > 1) { 
      artilheiros = ordenaArtilheiros( 
       artilheiros, 
       nomeJogador, 
       rs.getInt("COUNT(g.idGols)")); 
     } else { 
      artilheiros[i][0] = nomeJogador; 
      artilheiros[i][1] = new Integer(rs 
      
 .getInt("COUNT(g.idGols)")).toString(); 
      i++; 
     } 
    } 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar artilheiros do Campeonato: " 
    + nomeCampeonato); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return artilheiros; 
 } 
 
 private String[][] ordenaArtilheiros( 
  String[][] artilheiros, 
  String nomeJogador, 
  int gols) { 
  boolean atualizou = false; 
  for (int i = 0; i < artilheiros.length - 1; i++) { 
   if (new Integer(artilheiros[i][1]).intValue() < gols) { 
    atualizou = true; 
    for (int j = i; j < artilheiros.length - 1; j++) { 
     artilheiros[j + 1][0] = artilheiros[j][0]; 
     artilheiros[j + 1][1] = artilheiros[j][1]; 
    } 
    artilheiros[i][0] = nomeJogador; 
    artilheiros[i][1] = new Integer(gols).toString(); 
    break; 
   } 
  } 
  if (!atualizou) { 
   artilheiros[artilheiros.length - 1][0] = nomeJogador; 
   artilheiros[artilheiros.length - 1][1] = new Integer(gols) 
    .toString(); 
  } 
  return artilheiros; 
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 } 
 
 public String[] getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato( 
  String nomeClube, 
  String nomeCampeonato) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  String[] jogadores = new String[0]; 
  String[] aux = new String[0]; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT p.nome FROM pessoa p 
INNER JOIN jogador j INNER JOIN " 
     + "inscricao i on j.idJogador=i.idJogador AND 
p.idPessoa = j.idPessoa AND i.idCampeonato = " 
     + "(SELECT idCampeonato FROM campeonato 
WHERE nome = ?) AND j.idClube = (SELECT idClube FROM " 
     + "clube WHERE nome = ?)"); 
   ps.setString(1, nomeCampeonato); 
   ps.setString(2, nomeClube); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   int i = 0; 
   while (rs.next()) { 
    aux = new String[jogadores.length]; 
    aux = jogadores; 
    jogadores = new String[aux.length + 1]; 
    System.arraycopy(aux, 0, jogadores, 0, 
jogadores.length - 1); 
    jogadores[i] = rs.getString("nome"); 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Jogadores regulares"); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return jogadores; 
 } 
 
 public String jogadoresSuspensosCampeonato(String nomeCampeonato) { 
  //Fazer este método 
  return new String(); 
 } 
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 public String jogadoresSuspensosClube( 
  String nomeCampeonato, 
  String nomeClube) { 
  //Fazer este método 
  return new String(); 
 } 
 
 /* 
  public Gol[] getGolsCampeonato(String nomeCampeonato, String 
nomeJogador){ 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  Gol[] gols = null; 
  try { 
  if(nomeCampeonato.equals("")){ 
  ps = conn.prepareStatement("SELECT minuto, tempo FROM gol WHERE 
idPessoa = (SELECT idPessoa " + 
  "FROM pessoa WHERE nome = ?) ");   
  } else { 
  ps = conn.prepareStatement("SELECT COUNT(idGol) FROM gol WHERE 
idPessoa = (SELECT idPessoa " + 
  "FROM pessoa WHERE nome = ?) AND idPartida = (SELECT idPartida " + 
  "FROM disputa WHERE idCampeonato = (SELECT idCampeonato 
WHERE " + 
  "nome = ?))"); 
  }           
  ps.setString(1, nomeJogador); 
  ps.setString(2, nomeCampeonato); 
  int i = 0; 
  while (rs.next()) { 
  gols[i].setTempo(rs.getInt("tempo")); 
  gols[i].setMinuto(rs.getInt("minuto")); 
  i++;              
  } 
  } catch (SQLException e) { 
  System.out.println("Erro ao baixar Gols"); 
  e.printStackTrace(); 
  } finally { 
  cb.closeConnection(); 
  } 
  return gols; 
  } 
  */ 
 public String getNomeJogador(int idPessoa) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
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  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  String nome = ""; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT nome FROM pessoa 
WHERE idPessoa = ?"); 
   ps.setInt(1, idPessoa); 
   nome = ps.executeQuery().getString("nome"); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Gols"); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return nome; 
 } 
 
 //Para fazer testes, deletar depois 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  /* 
   * Teste do getClassificacao 
   */ 
  String[][] jog = cd.getClassificacao("Campeonato Catarinense"); 
  System.out.println(jog.length); 
  for (int i = 0; i < jog.length; i++) { 
   for (int j = 0; j < 9; j++) { 
    System.out.print(jog[i][j]); 
   } 
   System.out.println(" "); 
  } 
 
  /* 
   * Teste do getJogadoresRegularesDoCampeonato 
   * 
   String[] aux = 
cd.getJogadoresRegularesDoCampeonato("Campeonato Catarinense"); 
   for (int i=0; i<aux.length; i++){ 
   System.out.println(aux[i]); 
   } 
 
   /* 
   * Teste do getArtilheiros 
   * 
   String[][] jog = cd.getArtilheiros("Campeonato Catarinense"); 
   for(int i = 0; i<jog.length; i++){ 
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   for(int j = 0; j<2; j++){ 
   System.out.print(jog[i][j]); 
   System.out.print(" "); 
   } 
   System.out.println(" "); 
   } 
 
   /* 
   * Teste do getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato 
   * 
   String[] aux = 
cd.getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato("Brusque Futebol 
Clube","Campeonato Catarinense"); 
   for (int i=0; i<aux.length; i++){ 
   System.out.println(aux[i]); 
   } 
   */ 
 } 
} 
 
 
ClubeDao.java 
 
package webServiceFederacao.Dao; 
 
import webServiceFederacao.ConexaoBanco.ConexaoBanco; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
public class ClubeDao { 
 
 /* 
  * 
  *  
  *   Implementar os seguintes metodos: 
  *   baixar jogadores do clube /ok 
  *   
  *  
  */ 
 
 private static ClubeDao instance; 
 
 private ClubeDao() { 
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 } 
 
 public static ClubeDao getInstance() { 
  if (instance == null) { 
   instance = new ClubeDao(); 
  } 
  return instance; 
 } 
 
 public String[] getJogadores(String time) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  String[] jogadores = new String[0]; 
  String[] aux = new String[0]; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT p.nome FROM pessoa p 
INNER JOIN jogador j on " 
     + "j.idClube = (SELECT idClube FROM clube 
WHERE nome = ?) AND p.idPessoa = j.idPessoa"); 
   ps.setString(1, time); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   int i = 0; 
   while (rs.next()) { 
    aux = new String[jogadores.length]; 
    aux = jogadores; 
    jogadores = new String[aux.length + 1]; 
    System.arraycopy(aux, 0, jogadores, 0, 
jogadores.length - 1); 
    jogadores[i] = rs.getString("nome"); 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Jogadores do time: " + 
time); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return jogadores; 
 } 
 /* 
  * Acho q esses dois metodos não são mais usados, confirmar depois 
  *  
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  public String getNomeJogador(int idPessoa){ 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  String nome = ""; 
  try { 
  ps = conn.prepareStatement("SELECT nome FROM pessoa WHERE 
idPessoa = ?");            
  ps.setInt(1, idPessoa); 
  rs = ps.executeQuery(); 
  rs.next(); 
  nome = rs.getString("nome"); 
  } catch (SQLException e) { 
  System.out.println("Erro ao baixar Nome"); 
  e.printStackTrace(); 
  } finally { 
  cb.closeConnection(); 
  } 
  return nome; 
  } 
   
  public Jogador getJogadoresBanco(ResultSet rs){ 
  Jogador jogador = null; 
  try { 
  jogador.setApelido(rs.getString("apelido")); 
  jogador.setNome(getNomeJogador(rs.getInt("idPessoa")));   
  
  } catch (SQLException e) { 
  System.out.println("Erro ao baixar Jogadores do Banco"); 
  e.printStackTrace(); 
  } 
  return jogador; 
  } 
  */ 
 
 //Para fazer testes, deletar depois 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  ClubeDao cd = ClubeDao.getInstance(); 
  String[] jog = cd.getJogadores("Brusque Futebol Clube"); 
  for (int i = 0; i < jog.length; i++) { 
   System.out.println(jog[i]); 
  } 
 } 
} 
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JogadorDao.java 
 
package webServiceFederacao.Dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import webServiceFederacao.ConexaoBanco.ConexaoBanco; 
 
public class JogadorDao { 
 
 /* 
  * 
  *  
  *           Implementar os seguintes metodos: 
  *           baixar jogadores regulares /ok  
  *           baixar gols de um jogador /ok 
  *           fazer um metodo boolean q diz se o jogador esta suspenso ou não 
  *           
  *  
  */ 
 
 private static JogadorDao instance; 
 
 private JogadorDao() { 
 
 } 
 
 public static JogadorDao getInstance() { 
  if (instance == null) { 
   instance = new JogadorDao(); 
  } 
  return instance; 
 } 
 //Arumar a tabela inscrição, tirar o idPessoa da tabela, pois ja tem o 
idJogador 
 public String[] getJogadoresRegulares() { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  String[] jogadores = new String[0]; 
  String[] aux = new String[0]; 
 
  try { 
   ps = conn 
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    .prepareStatement("SELECT p.nome FROM pessoa p 
INNER JOIN jogador j INNER JOIN " 
     + "inscricao i on j.idJogador=i.idJogador AND 
p.idPessoa = j.idPessoa"); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   int i = 0; 
   while (rs.next()) { 
    aux = new String[jogadores.length]; 
    aux = jogadores; 
    jogadores = new String[aux.length + 1]; 
    System.arraycopy(aux, 0, jogadores, 0, 
jogadores.length - 1); 
    jogadores[i] = rs.getString("nome"); 
    i++; 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Jogadores regulares"); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return jogadores; 
 } 
 
 public int getGolsJogador(String nomeJogador) { 
 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  int gols = -1; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT COUNT(idGols) FROM 
gols WHERE idJogador = (SELECT idJogador " 
     + "FROM jogador WHERE idPessoa = (SELECT 
idPessoa FROM pessoa WHERE nome = ?))"); 
   ps.setString(1, nomeJogador); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   rs.next(); 
   gols = rs.getInt("COUNT(idGols)"); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Gols"); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
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  return gols; 
 } 
 
 public String getNomeJogador(int idPessoa) { 
  ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
  Connection conn = cb.getConnection(); 
  PreparedStatement ps = null; 
  ResultSet rs = null; 
  String nome = ""; 
  try { 
   ps = conn 
    .prepareStatement("SELECT nome FROM pessoa 
WHERE idPessoa = ?"); 
   ps.setInt(1, idPessoa); 
   rs = ps.executeQuery(); 
   rs.next(); 
   nome = rs.getString("nome"); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Erro ao baixar Nome"); 
   e.printStackTrace(); 
  } finally { 
   cb.closeConnection(); 
  } 
  return nome; 
 } 
 
 /* 
  * MÉTODOS PARA FAZER 
  */ 
 
 public boolean estaSuspenso(String nome) { 
  //Fazer este método 
  return false; 
 } 
 
 //Para fazer testes, deletar depois 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  JogadorDao jd = JogadorDao.getInstance(); 
  int r = jd.getGolsJogador("Ailton de Souza Júnior"); 
  System.out.print(r); 
  //String[] aux = jd.getJogadoresRegulares(); 
  //for (int i=0; i<aux.length; i++){ 
  // System.out.println(aux[i]); 
  //} 
 } 
} 
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SumulaDao.java 
 
package webServiceFederacao.Dao; 
 
public class SumulaDao { 
 
 /* 
  * 
  *  
  *   baixar Sumula 
  *   receber Sumula 
  *   fazer depois do PDA pronto 
  *   
  *  
  */ 
 
 private static SumulaDao instance; 
 
 private SumulaDao() { 
 
 } 
 
 public static SumulaDao getInstance() { 
  if (instance == null) { 
   instance = new SumulaDao(); 
  } 
  return instance; 
 } 
 
 public void receberSumula(String[][] sumula) { 
  //Fazer o metodo 
 } 
 
 public String[][] baixarSumula( 
  String nomeClube1, 
  String nomeClube2, 
  String data) { 
  //Fazer o metodo 
  return new String[][] {}; 
 } 
} 
 
 
Consulta.java 
 
package webServiceFederacao.Servidor; 
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import webServiceFederacao.Dao.CampeonatoDao; 
import webServiceFederacao.Dao.ClubeDao; 
import webServiceFederacao.Dao.JogadorDao; 
import webServiceFederacao.Dao.SumulaDao; 
 
public class Consulta { 
 
 //Método chamado da Classe JogadorDao 
 public int getGolsJogador(String nome) { 
  JogadorDao jd = JogadorDao.getInstance(); 
  return jd.getGolsJogador(nome); 
 } 
 //Método chamado da Classe JogadorDao 
 public String[] getJogadoresRegulares() { 
  JogadorDao jd = JogadorDao.getInstance(); 
  return jd.getJogadoresRegulares(); 
 } 
 //Método chamado da Classe ClubeDao 
 public String[] getJogadores(String time) { 
  ClubeDao cd = ClubeDao.getInstance(); 
  return cd.getJogadores(time); 
 } 
 //Método chamado da Classe CampeonatoDao 
 public String[][] getClassificacao(String nomeCampeonato) { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  return cd.getClassificacao(nomeCampeonato); 
 } 
 //Método chamado da Classe CampeonatoDao 
 public String[] getJogadoresRegularesDoCampeonato(String 
nomeCampeonato) { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  return 
cd.getJogadoresRegularesDoCampeonato(nomeCampeonato); 
 } 
 //Método chamado da Classe CampeonatoDao 
 public String[][] getArtilheiros(String nomeCampeonato) { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  return cd.getArtilheiros(nomeCampeonato); 
 } 
 //Método chamado da Classe CampeonatoDao 
 public String[] getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato( 
  String nomeClube, 
  String nomeCampeonato) { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  return cd.getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato( 
   nomeClube, 
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   nomeCampeonato); 
 } 
 //Método chamado da Classe SumulaDao 
 public String[][] baixarSumula( 
  String nomeClube1, 
  String nomeClube2, 
  String data) { 
  SumulaDao s = SumulaDao.getInstance(); 
  return s.baixarSumula(nomeClube1, nomeClube2, data); 
 } 
 //Método chamado da Classe SumulaDao 
 public void receberSumula(String[][] sumula) { 
  SumulaDao s = SumulaDao.getInstance(); 
  s.receberSumula(sumula); 
 } 
 //Método chamado da Classe JogadorDao 
 public boolean estaSuspenso(String nome) { 
  JogadorDao jd = JogadorDao.getInstance(); 
  return jd.estaSuspenso(nome); 
 } 
 //Método chamado da Classe CampeonatoDao 
 public String jogadoresSuspensos(String nomeCampeonato) { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  return cd.jogadoresSuspensosCampeonato(nomeCampeonato); 
 } 
 //Método chamado da Classe CampeonatoDao 
 public String jogadoresSuspensosClube( 
  String nomeCampeonato, 
  String nomeClube) { 
  CampeonatoDao cd = CampeonatoDao.getInstance(); 
  return cd.jogadoresSuspensosClube(nomeCampeonato, 
nomeClube); 
 } 
} 
 
 
Usuario.java 
 
package webServiceFederacao.Usuario; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import webServiceFederacao.ConexaoBanco.ConexaoBanco; 
import webServiceFederacao.Dao.JogadorDao; 
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public class Usuario { 
         
        /*  
         * implementar os seguintes métodos: 
         * acessar e validar usuários no BD /ok 
         */ 
         
        private static Usuario instance; 
 
    private Usuario () { 
    } 
     
    public static Usuario getInstance() { 
        if (instance == null){ 
            instance = new Usuario(); 
        } 
        return instance; 
    } 
         
        public boolean validaUsuario(String login, String senha) { 
                ConexaoBanco cb = new ConexaoBanco(); 
        Connection conn = cb.getConnection(); 
        PreparedStatement ps = null; 
        ResultSet rs = null; 
        boolean user = false; 
        try { 
                ps = conn.prepareStatement("SELECT login, senha FROM usuario 
WHERE login = ? and senha = ?"); 
                        ps.setString(1, login); 
                        ps.setString(2, senha); 
                        rs = ps.executeQuery();                         
                        if (rs.next() == true) 
                                user = true; 
        } catch (SQLException e) { 
            System.out.println("Erro ao verificar usuario do sistema"); 
            e.printStackTrace(); 
        } finally { 
            cb.closeConnection(); 
        } 
                return user; 
        } 
         
        // Para fazer testes, deletar depois 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        Usuario u = Usuario.getInstance();        
        boolean valida = u.validaUsuario("dalton", "dalton1"); 
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        System.out.print(valida);        
    } 
 
} 
 
 
Aplicação da Súmula 
 
BaixarJogadores.java 
 
package aplicacao; 
 
import javax.microedition.lcdui.Command; 
import javax.microedition.lcdui.CommandListener; 
import javax.microedition.lcdui.Display; 
import javax.microedition.lcdui.Displayable; 
import javax.microedition.lcdui.Form; 
import javax.microedition.lcdui.List; 
import javax.microedition.lcdui.TextField; 
 
import org.ksoap.SoapObject; 
import org.ksoap.transport.HttpTransport; 
 
public class BaixarJogadores extends List implements CommandListener{ 
 private PreencherSumula ps;  
 private String[][] controle1; 
 /* [i][0]->nome jogador 
  * [i][1]->status jogador: 
  *     T -> Titular 
  *     R -> Reserva 
  *     N -> Não relacionado 
  */  
 private String[][] controle2; 
 private String[] listaJogadores1; 
 private int tamJogTit1; 
 private String[] listaJogadores2; 
 private int tamJogRes1; 
 private String[] listaJogadores3; 
 private int tamJogTit2; 
 private String[] listaJogadores4; 
 private int tamJogRes2; 
 private int tamJogLivres1; 
 private int tamJogLivres2; 
 private int nJogador1; 
 private int nJogador2; 
 private TextField outroJogador; 
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 private List listaMultipla1; 
 private List listaMultipla2; 
 private List listaMultipla3; 
 private List listaMultipla4; 
 private String[] opcoesMenu = new String[2]; 
 private int voltar = 0; 
 private Sumula sumula; 
 private String clube; 
 private int opcaoMenu; 
  
 public BaixarJogadores(PreencherSumula ps){ 
  super("Baixar Jogadores", List.IMPLICIT, new String[] 
       {"Selecionar Jogadores Titulares do 
"+ps.getSumula().getClube1(),  
     "Selecionar Jogadores Reservas do 
"+ps.getSumula().getClube1(),  
     "Selecionar Jogadores Titulares do 
"+ps.getSumula().getClube2(),  
     "Selecionar Jogadores Reservas do 
"+ps.getSumula().getClube2()},null); 
  try{ 
   this.ps = ps; 
   this.sumula = Sumula.getInstance(); 
    
   this.opcoesMenu = new String[]{"Selecionar Jogadores 
Titulares do "+ps.getSumula().getClube1(),   
                
"Selecionar Jogadores Reservas do "+ps.getSumula().getClube1(), 
                
"Selecionar Jogadores Titulares do "+ps.getSumula().getClube2(),  
                
"Selecionar Jogadores Reservas do "+ps.getSumula().getClube2()}; 
    
   this.listaMultipla1 = new List("",List.MULTIPLE,new 
String[]{""},null); 
   this.listaMultipla2 = new List("",List.MULTIPLE,new 
String[]{""},null); 
   this.listaMultipla3 = new List("",List.MULTIPLE,new 
String[]{""},null); 
   this.listaMultipla4 = new List("",List.MULTIPLE,new 
String[]{""},null); 
   this.sumula.setJogadoresC1Titulares(new String[0]); 
   this.sumula.setJogadoresC1Reservas(new String[0]); 
   this.sumula.setJogadoresC2Titulares(new String[0]); 
   this.sumula.setJogadoresC2Reservas(new String[0]); 
   init(); 
  }catch(Exception e){ 
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   e.printStackTrace(); // Para fins de debug 
  } 
 } 
 private void init() throws Exception{ 
  setCommandListener(this); 
  addCommand(new Command("Voltar", Command.BACK, 1)); 
   
 } 
 public void commandAction(Command command, Displayable displayable){ 
  try{ 
   String comando = command.getLabel(); 
   String selectedItem = getString(getSelectedIndex()); 
   System.out.println("COMANDO ATUAL = "+comando); 
   if (comando == "Voltar"){ 
    if (this.voltar == 0) { 
     System.out.println("=========INICIO VOLTAR 
0==========="); 
    
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.ps); 
     System.out.println("=========FIM VOLTAR 
0==========="); 
    } else if (this.voltar == 1) { 
     System.out.println("=========INICIO VOLTAR 
1==========="); 
     this.voltar--; 
    
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
     System.out.println("=========FIM VOLTAR 
1==========="); 
    } 
   } else if (comando == "Salvar"){ 
    System.out.println("=========INICIO 
SALVAR==========="); 
    if (selectedItem.equals(this.opcoesMenu[0])){ 
     System.out.println("========= INICIO SALVAR 
opcoesMenu 0 ==========="); 
     for(int i=0; i<this.listaMultipla1.size(); i++){ 
      if(this.listaMultipla1.isSelected(i)){ 
      
 if(!estaNaSumula(this.listaMultipla1.getString(i))||this.sumula.getJogadoresC
1Titulares().length==0){ 
       
 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla1.getString(i), "T");  
       } 
      } else { 
      
 if(estaNaSumula(this.listaMultipla1.getString(i))){ 
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 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla1.getString(i), "N");  
       } 
      } 
     } 
    
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
     System.out.println("========= FIM SALVAR 
opcoesMenu 0 ==========="); 
    } else if(selectedItem.equals(this.opcoesMenu[1])){ 
     System.out.println("========= INICIO SALVAR 
opcoesMenu 1 ==========="); 
     for(int i=0; i<this.listaMultipla2.size(); i++){ 
      if(this.listaMultipla2.isSelected(i)){ 
      
 if(!estaNaSumula(this.listaMultipla2.getString(i))||this.sumula.getJogadoresC
1Reservas().length==0){ 
       
 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla2.getString(i), "R");  
       } 
      } else { 
      
 if(estaNaSumula(this.listaMultipla2.getString(i))){ 
       
 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla2.getString(i), "N");  
       } 
      } 
     } 
    
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
     System.out.println("========= FIM SALVAR 
opcoesMenu 1 ==========="); 
    } else if(selectedItem.equals(this.opcoesMenu[2])){ 
     System.out.println("========= INICIO SALVAR 
opcoesMenu 2 ==========="); 
     for(int i=0; i<this.listaMultipla3.size(); i++){ 
      if(this.listaMultipla3.isSelected(i)){ 
      
 if(!estaNaSumula(this.listaMultipla3.getString(i))||this.sumula.getJogadoresC
2Titulares().length==0){ 
       
 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla3.getString(i), "T");  
       } 
      } else { 
      
 if(estaNaSumula(this.listaMultipla3.getString(i))){ 
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 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla3.getString(i), "N");  
       } 
      } 
     } 
    
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
     System.out.println("========= FIM SALVAR 
opcoesMenu 2 ==========="); 
    } else if(selectedItem.equals(this.opcoesMenu[3])){ 
     System.out.println("========= INICIO SALVAR 
opcoesMenu 3 ==========="); 
     for(int i=0; i<this.listaMultipla4.size(); i++){ 
      if(this.listaMultipla4.isSelected(i)){ 
      
 if(!estaNaSumula(this.listaMultipla4.getString(i))||this.sumula.getJogadoresC
2Reservas().length==0){ 
       
 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla4.getString(i), "R");  
       } 
      } else { 
      
 if(estaNaSumula(this.listaMultipla4.getString(i))){ 
       
 atualizaListaJogadores(this.listaMultipla4.getString(i), "N");  
       } 
      } 
     } 
    
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this);   
     System.out.println("========= FIM SALVAR 
opcoesMenu 3 ==========="); 
    } 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
    System.out.println("=========FIM 
SALVAR==========="); 
   } else if (comando == "Adicionar"){ 
    System.out.println("=========INICIO 
ADICIONAR==========="); 
    atualizaLista(this.outroJogador.getString()); 
    System.out.println("=========FIM 
ADICIONAR==========="); 
   } else if (comando == "Opções"){ 
    System.out.println("=========INICIO 
OPCOES==========="); 
    opcoesbj(); 
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    System.out.println("=========FIM 
OPCOES==========="); 
   } else {      
    System.out.println("selectedItem ATUAL = 
"+selectedItem); 
    if (selectedItem.equals(this.opcoesMenu[0])){ 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 0==========="); 
     this.voltar++; 
     this.clube = sumula.getClube1(); 
     this.opcaoMenu = 0; 
     if (this.listaMultipla1.size()>1){ 
     
 this.listaMultipla1.setCommandListener(this); 
     
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla1
); 
     } else { 
      chamaWebService("Campeonato 
Catarinense"); 
      System.out.println("=========FIM 
opcoesMenu 0==========="); 
     } 
    } else if (selectedItem.equals(this.opcoesMenu[1])){ 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 1==========="); 
     this.voltar++; 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 11==========="); 
     this.clube = sumula.getClube1(); 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 12==========="); 
     this.opcaoMenu = 1; 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 13==========="); 
     if (this.listaMultipla2.size()>1){ 
      System.out.print("EEERRROOOOO"); 
     
 this.listaMultipla2.setCommandListener(this); 
     
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla2
); 
     } else { 
      chamaWebService("Campeonato 
Catarinense"); 
      System.out.println("=========FIM 
opcoesMenu 1==========="); 
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     } 
    } else if (selectedItem.equals(this.opcoesMenu[2])){ 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 2==========="); 
     this.voltar++; 
     this.clube = sumula.getClube2(); 
     this.opcaoMenu = 2; 
     if (this.listaMultipla3.size()>1){ 
     
 this.listaMultipla3.setCommandListener(this); 
     
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla3
); 
     } else { 
      chamaWebService("Campeonato 
Catarinense"); 
      System.out.println("=========FIM 
opcoesMenu 2==========="); 
     } 
    } else if (selectedItem.equals(this.opcoesMenu[3])){ 
     System.out.println("=========INICIO 
opcoesMenu 3==========="); 
     this.voltar++; 
     this.clube = sumula.getClube2(); 
     this.opcaoMenu = 3; 
     if (this.listaMultipla4.size()>1){ 
     
 this.listaMultipla4.setCommandListener(this); 
     
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla4
); 
     } else { 
      chamaWebService("Campeonato 
Catarinense"); 
      System.out.println("=========FIM 
opcoesMenu 3==========="); 
     } 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
    
  } 
   
 } 
  
  private void chamaWebService(String nomeCampeonato) throws Exception 
{   
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      String url = "http://localhost:8080/axis/Consulta.jws";    
      System.out.println("1"); 
   SoapObject client = new 
SoapObject(url,"getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato");   
   System.out.println("2"); 
   client.addProperty("nomeCampeonato",nomeCampeonato); 
   System.out.println("3"); 
   client.addProperty("nomeClube",this.clube);  
   System.out.println("4"); 
   HttpTransport ht = new 
HttpTransport(url,"getJogadoresRegularesDoClubeNoCampeonato");  
   System.out.println("5"); 
      Object result = ht.call(client); 
      System.out.println("6"); 
      geraListaJogadores(result.toString()); 
  } 
   
  private void geraListaJogadores(String lista){ 
   String[] itensLista = new String[0]; 
   String[] aux = new String[0]; 
   int indiceLista = 0; 
   int indiceInicio = 1; 
   for(int i = 0; i<lista.length();i++){ 
    if (lista.charAt(i)==','){ 
     aux = new String[itensLista.length]; 
         aux = itensLista; 
         itensLista = new String[aux.length+1]; 
         System.arraycopy(aux, 0, itensLista, 0, itensLista.length-1); 
         itensLista[indiceLista]= lista.substring(indiceInicio, i); 
         System.out.println("jogador "+itensLista[indiceLista]); 
         indiceLista++; 
         indiceInicio = i+2; 
    } 
   } 
   /* Valor das Opções: 
    * Opção 0 = Titulares Clube1 
    * Opção 1 = Reservas Clube1 
    * Opção 2 = Titulares Clube2 
    * Opção 3 = Reservas Clube2    *  
    */ 
   if(this.opcaoMenu == 0){ 
    this.controle1 = new String[itensLista.length][2]; 
    for(int i=0; i<itensLista.length; i++){ 
     this.controle1[i][0]= itensLista[i]; 
     System.out.println("this.controle1[i][0] = 
"+this.controle1[i][0]); 
     this.controle1[i][1]= "N"; 
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    } 
    this.listaJogadores1 = itensLista; 
    this.listaJogadores2 = itensLista; 
    this.tamJogLivres1 = itensLista.length; 
    this.nJogador1 = itensLista.length; 
    this.sumula.setJogadoresC1Titulares(new String[0]); 
    this.sumula.setJogadoresC1Reservas(new String[0]); 
    this.listaMultipla1 = new List("Escolha os Jogadores Titulares 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores1, null); 
    this.listaMultipla1.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
    this.listaMultipla1.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
    this.listaMultipla1.setCommandListener(this); 
    
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla1);  
   } else if(this.opcaoMenu == 1) { 
    this.controle1 = new String[itensLista.length][2]; 
    for(int i=0; i<itensLista.length; i++){ 
     this.controle1[i][0]= itensLista[i]; 
     this.controle1[i][1]= "N"; 
    } 
    this.listaJogadores1 = itensLista; 
    this.listaJogadores2 = itensLista; 
    this.tamJogLivres1 = itensLista.length; 
    this.nJogador1 = itensLista.length; 
    this.sumula.setJogadoresC1Titulares(new String[0]); 
    this.sumula.setJogadoresC1Reservas(new String[0]); 
    this.listaMultipla2 = new List("Escolha os Jogadores Reservas 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores2, null); 
    this.listaMultipla2.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
    this.listaMultipla2.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
    this.listaMultipla2.setCommandListener(this); 
    
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla2);  
   } else if(this.opcaoMenu == 2) { 
    this.controle2 = new String[itensLista.length][2]; 
    for(int i=0; i<itensLista.length; i++){ 
     this.controle2[i][0]= itensLista[i]; 
     this.controle2[i][1]= "N"; 
    } 
    this.listaJogadores3 = itensLista; 
    this.listaJogadores4 = itensLista; 
    this.tamJogLivres2 = itensLista.length; 
    this.nJogador2 = itensLista.length; 
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    this.sumula.setJogadoresC2Titulares(new String[0]); 
    this.sumula.setJogadoresC2Reservas(new String[0]); 
    this.listaMultipla3 = new List("Escolha os Jogadores Titulares 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores3, null); 
    this.listaMultipla3.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
    this.listaMultipla3.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
    this.listaMultipla3.setCommandListener(this); 
    
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla3); 
   } else if(this.opcaoMenu == 3) { 
    this.controle2 = new String[itensLista.length][2]; 
    for(int i=0; i<itensLista.length; i++){ 
     this.controle2[i][0]= itensLista[i]; 
     this.controle2[i][1]= "N"; 
    } 
    this.listaJogadores3 = itensLista; 
    this.listaJogadores4 = itensLista; 
    this.tamJogLivres2 = itensLista.length; 
    this.nJogador2 = itensLista.length; 
    this.sumula.setJogadoresC2Titulares(new String[0]); 
    this.sumula.setJogadoresC2Reservas(new String[0]); 
    this.listaMultipla4 = new List("Escolha os Jogadores Reservas 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores4, null); 
    this.listaMultipla4.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
    this.listaMultipla4.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
    this.listaMultipla4.setCommandListener(this); 
    
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla4); 
   }   
  } 
   
  private void opcoesbj(){ 
   Form f = new Form ("Digite o nome do outro jogador"); 
   this.outroJogador = new TextField("","",30,TextField.ANY); 
   f.append(outroJogador); 
   f.addCommand(new Command("Adicionar",Command.OK,0)); 
   f.addCommand(new Command("Voltar",Command.BACK,1)); 
   f.setCommandListener(this); 
   Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(f); 
  } 
   
  private void atualizaLista(String novoJogador){ 
   if(this.opcaoMenu == 0){ 
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    String[] aux = new String[this.listaJogadores1.length]; 
     aux = this.listaJogadores1; 
     this.listaJogadores1 = new String[aux.length+1]; 
     System.arraycopy(aux, 0, this.listaJogadores1, 0, 
this.listaJogadores1.length-1); 
     this.listaJogadores1[aux.length]= novoJogador; 
     boolean[] jogadoresSelecionados = new 
boolean[this.listaMultipla1.size()+1]; 
     this.listaMultipla1.getSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla1 = new List("Escolha os Jogadores Titulares 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores1, null); 
     this.listaMultipla1.setSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla1.addCommand(new Command("Voltar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla1.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla1.setCommandListener(this); 
     
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla1); 
    } else if(this.opcaoMenu == 1){ 
     String[] aux = new String[this.listaJogadores2.length]; 
     aux = this.listaJogadores2; 
     this.listaJogadores2 = new String[aux.length+1]; 
     System.arraycopy(aux, 0, this.listaJogadores2, 0, 
this.listaJogadores2.length); 
     this.listaJogadores2[aux.length]= novoJogador; 
     boolean[] jogadoresSelecionados = new 
boolean[this.listaMultipla2.size()+1]; 
     this.listaMultipla2.getSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla2 = new List("Escolha os Jogadores Reservas 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores2, null); 
     this.listaMultipla2.setSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla2.addCommand(new Command("Voltar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla2.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla2.setCommandListener(this); 
     
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla2); 
   } else if(this.opcaoMenu == 2){ 
    String[] aux = new String[this.listaJogadores3.length]; 
    aux = this.listaJogadores3; 
    this.listaJogadores3 = new String[aux.length+1]; 
    System.arraycopy(aux, 0, this.listaJogadores3, 0, 
this.listaJogadores3.length); 
    this.listaJogadores3[aux.length]= novoJogador; 
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     boolean[] jogadoresSelecionados = new 
boolean[this.listaMultipla3.size()+1]; 
     this.listaMultipla3.getSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla3 = new List("Escolha os Jogadores Titulares 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores3, null); 
     this.listaMultipla3.setSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla3.addCommand(new Command("Voltar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla3.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla3.setCommandListener(this); 
     
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla3); 
      } else if(this.opcaoMenu == 3){ 
    String[] aux = new String[this.listaJogadores4.length]; 
    aux = this.listaJogadores4; 
    this.listaJogadores4 = new String[aux.length+1]; 
    System.arraycopy(aux, 0, this.listaJogadores4, 0, 
this.listaJogadores4.length); 
    this.listaJogadores4[aux.length]= novoJogador; 
     boolean[] jogadoresSelecionados = new 
boolean[this.listaMultipla4.size()+1]; 
     this.listaMultipla4.getSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla4 = new List("Escolha os Jogadores Reservas 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores4, null); 
     this.listaMultipla4.setSelectedFlags(jogadoresSelecionados); 
     this.listaMultipla4.addCommand(new Command("Voltar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla4.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla4.setCommandListener(this); 
     
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMultipla4); 
   } 
  } 
   
  private boolean estaNaSumula(String jogador){ 
   if(this.opcaoMenu==0){ 
    for (int i=0; i<this.sumula.getJogadoresC1Titulares().length; 
i++){ 
     if 
(this.sumula.getJogadoresC1Titulares()[i].equals(jogador)){ 
      return true; 
     } 
    } 
   } else if(this.opcaoMenu==1){ 



 100

    for (int i=0; i<this.sumula.getJogadoresC1Reservas().length; 
i++){ 
     if 
(this.sumula.getJogadoresC1Reservas()[i].equals(jogador)){ 
      return true; 
     } 
    } 
   } else if(this.opcaoMenu==2){ 
    for (int i=0; i<this.sumula.getJogadoresC2Titulares().length; 
i++){ 
     if 
(this.sumula.getJogadoresC2Titulares()[i].equals(jogador)){ 
      return true; 
     } 
    } 
   } else if(this.opcaoMenu==3){ 
    for (int i=0; i<this.sumula.getJogadoresC2Reservas().length; 
i++){ 
     if 
(this.sumula.getJogadoresC2Reservas()[i].equals(jogador)){ 
      return true; 
     } 
    } 
   } 
   return false; 
  } 
   
  private void atualizaListaJogadores(String jogador, String status){ 
   if(this.opcaoMenu == 0 || this.opcaoMenu == 1){ 
    String statusAnterior = new String(""); 
    for (int i=0; i<this.controle1.length; i++){ 
     if(this.controle1[i][0].equals(jogador)){ 
      statusAnterior = new String(this.controle1[i][1]); 
      this.controle1[i][1]=status; 
     }  
    } 
    int indice1 = this.listaJogadores1.length; 
    int indice2 = this.listaJogadores2.length; 
    boolean[] flagOld1 = new boolean[this.listaJogadores1.length]; 
    this.listaMultipla1.getSelectedFlags(flagOld1); 
    boolean[] flagOld2 = new boolean[this.listaJogadores2.length]; 
    this.listaMultipla2.getSelectedFlags(flagOld2); 
    int ifo1 = 0; 
    int ifo2 = 0; 
    boolean[] flag1; 
    boolean[] flag2; 
    String[] titulares; 
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    String[] reservas; 
    int itit = 0; 
    int ires = 0; 
    if(status.equals("T")){ 
     flag1 = new boolean[indice1]; 
     this.listaJogadores1 = new String[indice1]; 
     flag2 = new boolean[indice2-1]; 
     this.listaJogadores2 = new String[indice2-1]; 
     titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Titulares().length+1]; 
     reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Reservas().length]; 
    } else if(status.equals("N")){ 
     if(statusAnterior.equals("T")){ 
      flag1 = new boolean[indice1]; 
      this.listaJogadores1 = new String[indice1]; 
      flag2 = new boolean[indice2+1]; 
      this.listaJogadores2 = new String[indice2+1];  
      titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Titulares().length-1]; 
      reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Reservas().length]; 
     } else { 
      flag1 = new boolean[indice1+1]; 
      this.listaJogadores1 = new String[indice1+1]; 
      flag2 = new boolean[indice2]; 
      this.listaJogadores2 = new String[indice2];  
      titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Titulares().length]; 
      reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Reservas().length-1]; 
     } 
    } else { 
     flag1 = new boolean[indice1-1]; 
     this.listaJogadores1 = new String[indice1-1]; 
     flag2 = new boolean[indice2]; 
     this.listaJogadores2 = new String[indice2];  
     titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Titulares().length]; 
     reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC1Reservas().length+1]; 
    }  
    indice1 = 0; 
    indice2 = 0; 
    for (int i=0; i<this.controle1.length; i++){ 
     if(this.controle1[i][0].equals(jogador)){ 
      if(this.controle1[i][1].equals("T")){ 
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       this.listaJogadores1[indice1] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag1[indice1] = true; 
       indice1++; 
       titulares[itit] = this.controle1[i][0]; 
       itit++; 
      } else if(this.controle1[i][1].equals("N")){ 
       this.listaJogadores1[indice1] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag1[indice1] = false; 
       indice1++; 
       this.listaJogadores2[indice2] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag2[indice2] = false; 
       indice2++; 
      } else if(this.controle1[i][1].equals("R")){ 
       this.listaJogadores2[indice2] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag2[indice2] = true; 
       indice2++; 
       reservas[ires] = this.controle1[i][0]; 
       ires++; 
      } 
      if(statusAnterior.equals("T")){ 
       ifo1++;     
   
      } else if(statusAnterior.equals("N")){ 
       ifo1++; 
       ifo2++; 
      } else if(statusAnterior.equals("R")){ 
       ifo2++; 
      } 
     } else { 
      if(this.controle1[i][1].equals("T")){ 
       this.listaJogadores1[indice1] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag1[indice1] = flagOld1[ifo1]; 
       indice1++; 
       ifo1++; 
       titulares[itit] = this.controle1[i][0]; 
       itit++; 
      } else if(this.controle1[i][1].equals("N")){ 
       this.listaJogadores1[indice1] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag1[indice1] = flagOld1[ifo1]; 
       indice1++; 
       ifo1++; 
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       this.listaJogadores2[indice2] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag2[indice2] = flagOld2[ifo2]; 
       indice2++; 
       ifo2++; 
      } else if(this.controle1[i][1].equals("R")){ 
 
       this.listaJogadores2[indice2] = 
this.controle1[i][0]; 
       flag2[indice2] = flagOld2[ifo2]; 
       indice2++; 
       ifo2++; 
       reservas[ires] = this.controle1[i][0]; 
       ires++; 
      } 
     } 
    } 
    this.sumula.setJogadoresC1Titulares(titulares); 
    this.sumula.setJogadoresC1Reservas(reservas); 
    this.listaMultipla1 = new List("Escolha os Jogadores Titulares 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores1, null); 
     this.listaMultipla1.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla1.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla1.setSelectedFlags(flag1); 
    this.listaMultipla2 = new List("Escolha os Jogadores Reservas 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores2, null); 
     this.listaMultipla2.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla2.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla2.setSelectedFlags(flag2); 
   } else { 
    String statusAnterior = new String(""); 
    for (int i=0; i<this.controle2.length; i++){ 
     if(this.controle2[i][0].equals(jogador)){ 
      statusAnterior = new String(this.controle2[i][1]); 
      this.controle2[i][1]=status; 
     }  
    } 
    int indice3 = this.listaJogadores3.length; 
    int indice4 = this.listaJogadores4.length; 
    boolean[] flagOld3 = new boolean[this.listaJogadores3.length]; 
    this.listaMultipla3.getSelectedFlags(flagOld3); 
    boolean[] flagOld4 = new boolean[this.listaJogadores4.length]; 
    this.listaMultipla4.getSelectedFlags(flagOld4); 
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    int ifo3 = 0; 
    int ifo4 = 0; 
    boolean[] flag3; 
    boolean[] flag4; 
    String[] titulares; 
    String[] reservas; 
    int itit = 0; 
    int ires = 0; 
    if(status.equals("T")){ 
     flag3 = new boolean[indice3]; 
     this.listaJogadores3 = new String[indice3]; 
     flag4 = new boolean[indice4-1]; 
     this.listaJogadores4 = new String[indice4-1]; 
     titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Titulares().length+1]; 
     reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Reservas().length]; 
    } else if(status.equals("N")){ 
     if(statusAnterior.equals("T")){ 
      flag3 = new boolean[indice3]; 
      this.listaJogadores3 = new String[indice3]; 
      flag4 = new boolean[indice4+1]; 
      this.listaJogadores4 = new String[indice4+1];  
      titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Titulares().length-1]; 
      reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Reservas().length]; 
     } else { 
      flag3 = new boolean[indice3+1]; 
      this.listaJogadores3 = new String[indice3+1]; 
      flag4 = new boolean[indice4]; 
      this.listaJogadores4 = new String[indice4];  
      titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Titulares().length]; 
      reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Reservas().length-1]; 
     } 
    } else { 
     flag3 = new boolean[indice3-1]; 
     this.listaJogadores3 = new String[indice3-1]; 
     flag4 = new boolean[indice4]; 
     this.listaJogadores4 = new String[indice4];  
     titulares = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Titulares().length]; 
     reservas = new 
String[this.sumula.getJogadoresC2Reservas().length+1]; 
    }  
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    indice3 = 0; 
    indice4 = 0; 
    for (int i=0; i<this.controle2.length; i++){ 
     if(this.controle2[i][0].equals(jogador)){ 
      if(this.controle2[i][1].equals("T")){ 
       System.out.println(this.controle2[i][0]+" T 
"+this.controle2[i][1]); 
       this.listaJogadores3[indice3] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag3[indice3] = true; 
       indice3++; 
       titulares[itit] = this.controle2[i][0]; 
       itit++; 
      } else if(this.controle2[i][1].equals("N")){ 
       System.out.println(this.controle2[i][0]+" N 
"+this.controle2[i][1]); 
       this.listaJogadores3[indice3] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag3[indice3] = false; 
       indice3++; 
       this.listaJogadores4[indice4] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag4[indice4] = false; 
       indice4++; 
      } else if(this.controle2[i][1].equals("R")){ 
       System.out.println(this.controle2[i][0]+" R 
"+this.controle2[i][1]); 
       this.listaJogadores4[indice4] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag4[indice4] = true; 
       indice4++; 
       reservas[ires] = this.controle2[i][0]; 
       ires++; 
      } 
      if(statusAnterior.equals("T")){ 
       ifo3++;     
   
      } else if(statusAnterior.equals("N")){ 
       ifo3++; 
       ifo4++; 
      } else if(statusAnterior.equals("R")){ 
       ifo4++; 
      } 
     } else { 
      if(this.controle2[i][1].equals("T")){ 
       this.listaJogadores3[indice3] = 
this.controle2[i][0]; 
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       flag3[indice3] = flagOld3[ifo3]; 
       indice3++; 
       ifo3++; 
       titulares[itit] = this.controle2[i][0]; 
       itit++; 
      } else if(this.controle2[i][1].equals("N")){ 
       this.listaJogadores3[indice3] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag3[indice3] = flagOld3[ifo3]; 
       indice3++; 
       ifo3++; 
       this.listaJogadores4[indice4] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag4[indice4] = flagOld4[ifo4]; 
       indice4++; 
       ifo4++; 
      } else if(this.controle2[i][1].equals("R")){ 
       this.listaJogadores4[indice4] = 
this.controle2[i][0]; 
       flag4[indice4] = flagOld4[ifo4]; 
       indice4++; 
       ifo4++; 
       reservas[ires] = this.controle2[i][0]; 
       ires++; 
      } 
     } 
    } 
    this.sumula.setJogadoresC2Titulares(titulares); 
    this.sumula.setJogadoresC2Reservas(reservas); 
    this.listaMultipla3 = new List("Escolha os Jogadores Titulares 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores3, null); 
     this.listaMultipla3.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla3.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla3.setSelectedFlags(flag3); 
    this.listaMultipla4 = new List("Escolha os Jogadores Reservas 
Relacionados", List.MULTIPLE,this.listaJogadores4, null); 
     this.listaMultipla4.addCommand(new Command("Salvar", 
Command.BACK, 1)); 
     this.listaMultipla4.addCommand(new Command("Opções", 
Command.OK, 0)); 
     this.listaMultipla4.setSelectedFlags(flag4); 
   } 
  } 
} 
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ColetarAssinaturas.java 
 
package aplicacao; 
 
import javax.microedition.lcdui.*; 
 
 
public class ColetarAssinaturas extends List implements CommandListener{ 
 
 private Menu menu;  
 private static final String[] OpcoesSubMenuCA = new String[3]; 
 static 
 { 
  OpcoesSubMenuCA[0] = "Coletar Assinatura Capitão Equipe 
Mandante"; 
  OpcoesSubMenuCA[1] = "Coletar Assinatura Capitão Equipe 
Visitante"; 
  OpcoesSubMenuCA[2] = "Coletar Assinatura da Arbitragem"; 
 }; 
  
 private static final String[] OpcoesSubMenuCACAA = new String[5]; 
 static 
 { 
  OpcoesSubMenuCACAA[0] = "Coletar Assinatura do Arbitro"; 
  OpcoesSubMenuCACAA[1] = "Coletar Assinatura do Assistente 1"; 
  OpcoesSubMenuCACAA[2] = "Coletar Assinatura do Assistente 2"; 
  OpcoesSubMenuCACAA[3] = "Coletar Assinatura do Arbitro Reserva 
1"; 
  OpcoesSubMenuCACAA[4] = "Coletar Assinatura do Arbitro Reserva 
2"; 
 }; 
 private static final List SubMenuCACAA= new List("Escolha uma Opção", 
List.IMPLICIT, OpcoesSubMenuCACAA, null); 
  
  
 public ColetarAssinaturas(Menu m){ 
  super("SumulaVirtual", List.IMPLICIT, OpcoesSubMenuCA, null); 
  try{ 
   this.menu = m; 
   init(); 
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); // Para fins de debug 
  } 
 } 
 private void init() throws Exception{ 
  setCommandListener(this); 
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  addCommand(new Command("Voltar", Command.BACK, 1)); 
  addCommand(new Command("Sair", Command.EXIT, 0)); 
 } 
 public void commandAction(Command command, Displayable displayable){ 
  int commandType = command.getCommandType(); 
  if (commandType == Command.EXIT){ 
   new Sair(this.menu); 
  } else if (commandType == Command.BACK){ 
  
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.menu); 
  } else { 
   String selectedItem = getString(getSelectedIndex()); 
   if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCA[0])){ 
    //chamar algum metodo nesta classe q colete a 
assinatura 
     
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCA[1])){ 
    //chamar algum metodo nesta classe q colete a 
assinatura 
     
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCA[2])){ 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(SubMenuCACA
A); 
   } else if ( selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCACAA[0])){ 
    Display d = 
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance); 
    Alert alert = new Alert("Sobre a Sumula Virtual"); 
    alert.setTimeout(Alert.FOREVER); 
    String sobre = "Desenvolvido como Trabalho de 
Conclusão de Curso por:\n" + 
    "George Ramos Martins\n" + 
    "Rodolpho Luna de Moura"; 
    alert.setString(sobre); 
    d.setCurrent(alert); 
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCACAA[1])){ 
    //chamar algum metodo nesta classe q colete a 
assinatura 
     
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCACAA[2])){ 
    //chamar algum metodo nesta classe q colete a 
assinatura 
     
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCACAA[3])){ 
    //chamar algum metodo nesta classe q colete a 
assinatura 
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   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuCACAA[4])){ 
    //chamar algum metodo nesta classe q colete a 
assinatura 
     
   } 
  } 
 }  
} 
 
 
Menu.java 
 
package aplicacao; 
 
import javax.microedition.lcdui.*; 
 
public class Menu extends List implements CommandListener{ 
  
 //criando Menus 
 private static final String[] OpcoesMenu = new String[3]; 
 static 
 { 
  OpcoesMenu[0] = "Autenticar Arbitros e Capitães"; 
  OpcoesMenu[1] = "Preencher Sumula"; 
  OpcoesMenu[2] = "Sobre"; 
 };  
 ColetarAssinaturas ca = new ColetarAssinaturas(this); 
 PreencherSumula ps = new PreencherSumula(this); 
 private static final List ListaMenu = new List("Iniciar Preenchimento da 
Sumula", List.IMPLICIT, OpcoesMenu, null); 
 public Menu(){ 
  super("Iniciar Preenchimento da Sumula", List.IMPLICIT, 
OpcoesMenu, null); 
  try{ 
   init(); 
  } catch(Exception e) { 
   e.printStackTrace(); // Para fins de debug 
  } 
 } 
  
 public static List getListaMenu() { 
  return ListaMenu; 
 } 
  
 private void init() throws Exception{ 
  setCommandListener(this); 
  addCommand(new Command("Sair", Command.EXIT, 1)); 
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 } 
 public void commandAction(Command command, Displayable displayable){ 
  try{ 
  int commandType = command.getCommandType(); 
  if (commandType == Command.EXIT){ 
   new Sair(this); 
  } else { 
   String selectedItem = getString(getSelectedIndex()); 
   if (selectedItem.equals(OpcoesMenu[0])){ 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(ca);  
  
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesMenu[1])){ 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(ps); 
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesMenu[2])){ 
    Display d = 
Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance); 
    Alert alert = new Alert("Sobre a Sumula Virtual"); 
    alert.setTimeout(Alert.FOREVER); 
    String sobre = "Desenvolvido como Trabalho de 
Conclusão de Curso por:\n" + 
    "George Ramos Martins\n" + 
    "Rodolpho Luna de Moura"; 
    alert.setString(sobre); 
    d.setCurrent(alert); 
   }  
  } 
  }catch(Exception e){ 
    
  } 
 } 
} 
 
 
PreencherSumula.java 
 
package aplicacao; 
 
import javax.microedition.lcdui.Command; 
import javax.microedition.lcdui.CommandListener; 
import javax.microedition.lcdui.Display; 
import javax.microedition.lcdui.Displayable; 
import javax.microedition.lcdui.Form; 
import javax.microedition.lcdui.List; 
import javax.microedition.lcdui.StringItem; 
import javax.microedition.lcdui.TextField; 
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public class PreencherSumula extends List implements CommandListener{ 
 private Menu menu; 
 private static final String[] OpcoesSubMenuPS = new String[6]; 
 static 
 { 
  OpcoesSubMenuPS[0] = "Relação dos Atletas"; 
  OpcoesSubMenuPS[1] = "Relação dos Dirigentes e Funcionarios"; 
  OpcoesSubMenuPS[2] = "Movimentos da Partida"; 
  OpcoesSubMenuPS[3] = "Relatorio Disciplinar da Partida"; 
  OpcoesSubMenuPS[4] = "Relatorio da Partida"; 
  OpcoesSubMenuPS[5] = "Comunicação de Penalidades"; 
 }; 
 private int voltar = 0; 
 private Sumula sumula; 
 private List listaMovPart; 
 private String[] OpcoesSubSubMenuMovPart; 
  
 //Textfields Prenchidos Pelo Arbitro 
 TextField tfDiretor1, tfMedico1, tfTecnico1, tfPFisico1, tfMassagista1,  
     tfDiretor2, tfMedico2, tfTecnico2, tfPFisico2, tfMassagista2; 
  
 //List.IMPLICIT Selecionado Pelo Arbitro 
 List tempo; 
  
 public PreencherSumula(Menu m){ 
  super("Preencher Sumula", List.IMPLICIT, OpcoesSubMenuPS, null); 
  try{ 
   this.menu = m; 
   this.sumula = Sumula.getInstance(); 
   this.OpcoesSubSubMenuMovPart = new String[]{ 
     "Adicionar gols do 
"+this.sumula.getClube1(),"Adicionar gols do "+this.sumula.getClube2(), 
     "Adicionar Advertência do 
"+this.sumula.getClube1(),"Adicionar Advertência do "+this.sumula.getClube2(), 
     "Adicionar Expulsão do 
"+this.sumula.getClube1(),"Adicionar Expulsão do "+this.sumula.getClube2(), 
     "Adicionar Substituição do 
"+this.sumula.getClube1(),"Adicionar Substituição do "+this.sumula.getClube2(), 
     "Resultado Final"}; 
   this.listaMovPart = new List("Movimentos da Partida", 
List.IMPLICIT, this.OpcoesSubSubMenuMovPart, null); 
   this.listaMovPart.addCommand(new Command("Voltar", 
Command.BACK, 1)); 
   this.tempo = new List("Etapa Ocorrida", List.EXCLUSIVE, new 
String[]{"Primeiro Tempo","Segundo Tempo"}, null); 
   init(); 



 112

  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); // Para fins de debug 
  } 
 } 
 private void init() throws Exception{ 
  setCommandListener(this); 
  addCommand(new Command("Voltar", Command.BACK, 1)); 
  addCommand(new Command("Sair", Command.EXIT, 0)); 
 } 
 public void commandAction(Command command, Displayable displayable){ 
  String comando = command.getLabel(); 
  if (comando == "Sair"){ 
   new Sair(this.menu); 
  } else if (comando == "Voltar"){ 
   if (voltar == 0) { 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.menu); 
   } else if (voltar == 1) { 
    voltar--; 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
   } else if (voltar == 2) { 
    voltar--; 
    this.listaMovPart.setCommandListener(this); 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this.listaMovPart)
; 
    setCommandListener(this); 
   } 
  } else if (comando == "Salvar"){ 
  
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(this); 
  } else {  
   String selectedItem = getString(getSelectedIndex()); 
   if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuPS[0])){ 
    this.voltar++; 
  
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(new 
BaixarJogadores(this)); 
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuPS[1])){ 
    this.voltar++; 
    constroiRelacaoDF(); 
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuPS[2])){ 
    this.voltar++;     
    this.listaMovPart.setCommandListener(this); 
   
 Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(listaMovPart); 
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   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuPS[3])){ 
    this.voltar++; 
    constroiRelDisc();     
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuPS[4])){ 
    this.voltar++; 
    constroiRelPar(); 
   } else if (selectedItem.equals(OpcoesSubMenuPS[5])){ 
    this.voltar++; 
    constroiComPen(); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[0])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaGol(this.sumula.getClube1()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[1])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaGol(this.sumula.getClube2()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[2])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaAdvertencia(this.sumula.getClube1()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[3])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaAdvertencia(this.sumula.getClube2()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[4])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaExpulsao(this.sumula.getClube1()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[5])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaExpulsao(this.sumula.getClube2()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[6])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaSubstituicao(this.sumula.getClube1()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[7])){ 
    this.voltar++; 
    adicionaSubstituicao(this.sumula.getClube2()); 
   } else if 
(selectedItem.equals(OpcoesSubSubMenuMovPart[8])){ 
    this.voltar++; 
    resultadoFinal(); 
   } 
  } 
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 } 
  
 public Sumula getSumula() { 
  return sumula; 
 } 
 public void setSumula(Sumula sumula) { 
  this.sumula = sumula; 
 } 
 private void constroiRelacaoDF(){ 
  Form f = new Form("Relação dos Dirigentes e Funcionários"); 
  tfDiretor1 = new TextField("Diretor         ","",30,TextField.ANY); 
  tfMedico1 = new TextField("Medico         ","",30,TextField.ANY); 
  tfTecnico1 = new TextField("Tecnico        ","",30,TextField.ANY); 
  tfPFisico1 = new TextField("P. Fisico       ","",30,TextField.ANY); 
  tfMassagista1 = new TextField("Massagista ","",30,TextField.ANY); 
  tfDiretor2 = new TextField("Diretor         ","",30,TextField.ANY); 
  tfMedico2 = new TextField("Medico         ","",30,TextField.ANY); 
  tfTecnico2 = new TextField("Tecnico        ","",30,TextField.ANY); 
  tfPFisico2 = new TextField("P. Fisico       ","",30,TextField.ANY); 
  tfMassagista2 = new TextField("Massagista ","",30,TextField.ANY); 
  f.append(new StringItem(null,this.sumula.getClube1())); 
  f.append(tfDiretor1); 
  f.append(tfMedico1); 
  f.append(tfTecnico1); 
  f.append(tfPFisico1); 
  f.append(tfMassagista1); 
  f.append(new StringItem(null,this.sumula.getClube2())); 
  f.append(tfDiretor2); 
  f.append(tfMedico2); 
  f.append(tfTecnico2); 
  f.append(tfPFisico2); 
  f.append(tfMassagista2); 
  f.addCommand(new Command("Salvar",Command.OK,0)); 
  f.addCommand(new Command("Voltar",Command.BACK,1)); 
  f.setCommandListener(this); 
  Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(f); 
  
 } 
  
 private void adicionaGol(String clube){ 
 
 } 
  
 private void adicionaAdvertencia(String clube){ 
   
 } 
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 private void adicionaExpulsao(String clube){ 
   
 } 
  
 private void adicionaSubstituicao(String clube){ 
   
 } 
  
 private void resultadoFinal(){ 
  Form f = new Form("Relação dos Dirigentes e Funcionários"); 
  f.append(new StringItem(null,this.sumula.getClube1())); 
  f.append(new StringItem(null,this.sumula.getClube2())); 
  f.addCommand(new Command("Salvar",Command.OK,0)); 
  f.addCommand(new Command("Voltar",Command.BACK,1)); 
  f.setCommandListener(this); 
  Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance).setCurrent(f); 
 } 
  
 private void constroiRelDisc(){ 
   
 } 
  
 private void constroiRelPar(){ 
   
 } 
  
 private void constroiComPen(){ 
   
 } 
} 
 
 
Sair.java 
 
package aplicacao; 
 
import javax.microedition.lcdui.*; 
 
public class Sair extends Form implements CommandListener{ 
 private StringItem texto; 
 private Command sim; 
 private Command nao; 
 private Menu menu; 
 private Display display; 
 public Sair(Menu m) { 
  super("Atenção!"); 
  texto = new StringItem("Tem certeza que deseja sair?", null); 
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  sim = new Command("Sim", Command.OK, 1); 
  nao = new Command("Não", Command.CANCEL, 1); 
  append(texto); 
  addCommand(sim); 
  addCommand(nao); 
  setCommandListener(this); 
  menu = m; 
  display = Display.getDisplay(SumulaVirtualApp.instance); 
  display.setCurrent(this); 
 } 
 public void commandAction(Command c, Displayable s) { 
  if(c == sim) 
   SumulaVirtualApp.quitApp(); 
  else if(c == nao) 
   display.setCurrent(menu); 
 } 
} 
 
 
Sumula.java 
 
package aplicacao; 
 
public class Sumula { 
  
 private String clube1; 
 private String clube2; 
 private String data; 
 private String horario; 
 private String local; 
 private String estadio; 
 private String categoria; 
 private String campeonato; 
 private String[] jogadoresC1Titulares; 
 private String[] jogadoresC2Titulares; 
 private String[] jogadoresC1Reservas; 
 private String[] jogadoresC2Reservas; 
 /* 
  * usuariosLogados são os capitaes e arbitros que  
  * assinam a sumula digitalmente com seu login e senha 
  */ 
 private String[] usuariosLogados; 
 /* 
  * relatorios são todos os relatorios que  
  * aparecem no submenu preencher sumula 
  */ 
 private String[] relatorios; 
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 private static Sumula instance; 
 
    private Sumula () { 
 
    } 
     
    public static Sumula getInstance(){ 
        if (instance == null){ 
            instance = new Sumula(); 
        } 
        return instance; 
    } 
  
 public String[] getRelatorios() { 
  return relatorios; 
 } 
 public void setRelatorios(String[] relatorios) { 
  this.relatorios = relatorios; 
 } 
 public String[] getUsuariosLogados() { 
  return usuariosLogados; 
 } 
 public void setUsuariosLogados(String[] usuariosLogados) { 
  this.usuariosLogados = usuariosLogados; 
 } 
 public String getCategoria() { 
  return categoria; 
 } 
 public void setCategoria(String categoria) { 
  this.categoria = categoria; 
 } 
 public String getClube1() { 
  return clube1; 
 } 
 public void setClube1(String clube1) { 
  this.clube1 = clube1; 
 } 
 public String getClube2() { 
  return clube2; 
 } 
 public void setClube2(String clube2) { 
  this.clube2 = clube2; 
 } 
 public String getData() { 
  return data; 
 } 
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 public void setData(String data) { 
  this.data = data; 
 } 
 public String getEstadio() { 
  return estadio; 
 } 
 public void setEstadio(String estadio) { 
  this.estadio = estadio; 
 } 
 public String getHorario() { 
  return horario; 
 } 
 public void setHorario(String horario) { 
  this.horario = horario; 
 } 
 public String getLocal() { 
  return local; 
 } 
 public void setLocal(String local) { 
  this.local = local; 
 } 
 public String getCampeonato() { 
  return campeonato; 
 } 
 public void setCampeonato(String campeonato) { 
  this.campeonato = campeonato; 
 } 
 
 public String[] getJogadoresC1Reservas() { 
  return jogadoresC1Reservas; 
 } 
 
 public void setJogadoresC1Reservas(String[] jogadoresC1Reservas) { 
  this.jogadoresC1Reservas = jogadoresC1Reservas; 
 } 
 
 public String[] getJogadoresC1Titulares() { 
  return jogadoresC1Titulares; 
 } 
 
 public void setJogadoresC1Titulares(String[] jogadoresC1Titulares) { 
  this.jogadoresC1Titulares = jogadoresC1Titulares; 
 } 
 
 public String[] getJogadoresC2Reservas() { 
  return jogadoresC2Reservas; 
 } 
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 public void setJogadoresC2Reservas(String[] jogadoresC2Reservas) { 
  this.jogadoresC2Reservas = jogadoresC2Reservas; 
 } 
 
 public String[] getJogadoresC2Titulares() { 
  return jogadoresC2Titulares; 
 } 
 
 public void setJogadoresC2Titulares(String[] jogadoresC2Titulares) { 
  this.jogadoresC2Titulares = jogadoresC2Titulares; 
 } 
  
} 
 
 
SumulaVirtualApp.java 
 
package aplicacao; 
 
import javax.microedition.midlet.*; 
import javax.microedition.lcdui.*; 
import auxiliar.Auxiliar; 
 
public class SumulaVirtualApp extends MIDlet { 
  
 static SumulaVirtualApp instance; 
 Menu menu; 
 Auxiliar aux = new Auxiliar(); 
 public SumulaVirtualApp() { 
  instance = this; 
  aux.criaSumula(); 
  menu = new Menu(); 
 } 
 protected void startApp(){ 
  Display.getDisplay(this).setCurrent(menu); 
 } 
 protected void pauseApp(){} 
 protected void destroyApp(boolean u){} 
 public static void quitApp(){ 
  instance.destroyApp(true); 
  instance.notifyDestroyed(); 
  instance = null; 
 } 
 
} 
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Auxiliar.java 
 
package auxiliar; 
 
import aplicacao.Sumula; 
 
public class Auxiliar { 
  
 public Auxiliar(){}; 
  
 public void criaSumula(){ 
  Sumula sumula = Sumula.getInstance(); 
  sumula.setClube1("Avai Futebol Clube"); 
  sumula.setClube2("Figueirense Futebol Clube"); 
  sumula.setCategoria("Profissional"); 
  sumula.setCampeonato("Campeonato Catarinense"); 
  sumula.setData("11/04/07"); 
  sumula.setEstadio("Ressacada"); 
  sumula.setHorario("20:30"); 
  sumula.setLocal("Florianópolis"); 
 } 
  
} 
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Resumo 
 

Este artigo descreve o projeto “Súmula Virtual”, que pretende modernizar a 
forma com que atualmente as súmulas das partidas de futebol são elaboradas e 
enviadas às entidades responsáveis. O sistema proposto permite aos árbitros, de 
posse de um PDA, conectarem-se a um Web Service para receber e enviar 
informações das partidas. 

 
Palavras-chave: Súmula, Web Service, J2ME, PDA 
 

Abstract 
 

This paper describes The "Virtual Summary Report" project, that intends to 
improve the way soccer matches summary reports are elaborated and sent to the 
responsable entitys nowadays. The proposed system allows referees, holding a 
PDA, to connect to a Web Service to receive and send information about the 
matches. 

 
Key-words: Summary Report, Web Service, J2ME, PDA 

 
 
 

Introdução 
 
Atualmente, o preenchimento 

da súmula e a forma como ela é 
encaminhada para a federação 
responsável pelo campeonato requer 
muito tempo e o seu único dispositivo 
de segurança é o envelope lacrado 

no qual ela é colocada. Com a 
súmula virtual, serão disponibilizados 
recursos que possam diminuir o 
tempo gasto com o preenchimento, e 
que ao mesmo tempo melhore o 
sigilo e a segurança das informações. 



Além dessas vantagens, a 
súmula virtual visa facilitar a 
identificação de jogadores irregulares, 
acabar com erros de interpretação do 
texto em virtude de letras ilegíveis e 
disponibilizar no Web Service da 
federação estatísticas de todo o 
campeonato que serão atualizadas 
automaticamente com o recebimento 
das súmulas. Com isso, os próprios 
clubes, órgãos da imprensa e 
torcedores em geral podem 
acompanhar com exatidão os dados 
referentes à partida e ao campeonato 
em andamento, provendo maior 
transparência, além de facilidade e 
agilidade na obtenção das 
informações. 

 
Java Micro Edition 

 
Desde o início de seu 

desenvolvimento, Java sempre teve o 
objetivo de executar em diferentes 
dispositivos. Isso só começou 
realmente a ocorrer a partir de 1999 
quando a Sun e a Motorola se uniram 
para definir uma simplificação da 
linguagem e da máquina virtual para 
terminais com limitação de memória e 
processamento [PAU06]. Foram 
definidas então, quando plataformas 
para diferentes tipos de hardware: 
Java EE, Java SE, Java ME e 
JavaCard. 

O Java Micro Edition (Java 
ME) pode ser visto como uma 
simplificação da plataforma Java SE, 
que permite que aplicativos sejam 
criados para dispositivos com pouca 
memória e com limitação de tela e de 
processamento. São exemplos 
destes dispositivos: PDAs, celulares, 
pagers, eletrodomésticos e 
computadores de bordo.  

 

Web Service 
 
Um Web Service é um sistema 

de software projetado para apoiar 
interação máquina-a-máquina em 
uma rede. Tem uma interface descrita 
em um formato processável por 
máquina (especificamente na 
linguagem WSDL). Outros sistemas 
interagem com o Web Service em 
uma maneira prescrita por sua 
descrição utilizando mensagens 
SOAP, conduzidas utilizando 
tipicamente HTTP com uma 
serialização XML em conjunto com 
outros padrões Web relacionados 
[ARC04]. 

 
XML: O Extensible Markup 

Language (XML), como o próprio 
nome diz, é uma Linguagem de 
marcação de dados extensível, que 
possui um formato para descrição, 
captura, processamento e publicação 
de informações. Assim como o 
HTML, o XML é derivado do SGML 
(Standard Generalized Markup 
Language) 

 
SOAP: O SOAP é um 

protocolo que possibilita a dois 
processos em máquinas diferentes se 
comunicarem através de protocolos 
como HTTP, SMTP e FTP, com 
mensagens em XML, independendo 
assim, o hardware e a plataforma 
sobre os quais eles estão rodando. 

 
WSDL: Web Service Definition 

Language é uma linguagem 
extensível baseada em XML, para a 
descrição de serviços externos ou 
interfaces, independente da 
plataforma da linguagem de 
programação na qual o serviço foi 
implementado. 
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Súmula Virtual 
 
O Preenchimento da Súmula 

neste projeto será feito em um PDA. 
Visando manter o que foi definido na 
circular nº 001/2006 redigida pelo 
senhor Edson Resende de Oliveira, 
presidente da Comissão Nacional de 
Arbitragem, os clubes continuarão a 
enviar 45 minutos antes do início do 
jogo a relação de seus jogadores à 
equipe de arbitragem. Com a relação 
em mãos, o quarto árbitro identifica 
os jogadores das equipes nos 
vestiários, como é feito hoje em dia, e 
com o PDA, autentica os capitães 
com login e senha. Durante a partida 
tudo continua como é feito hoje em 
dia. 
 Após a partida, através do 
PDA com acesso à Internet, o árbitro 
obtém do Web Service da federação 
a relação dos jogadores regulares 
para aquela partida, e seleciona 
aqueles que estão na relação 
previamente passada pelos clubes. 
 Em seguida, o mesmo 
preenche a súmula no PDA, com 
todas as informações que cabe a ele 
relatar na súmula. Após o 
preenchimento, a súmula é enviada 
ao Web Service da Federação 
responsável pelo campeonato. 

O Web Service, por sua vez, 
disponibiliza a súmula 
automaticamente no Web Site da 
Federação e atualiza as estatísticas 
dos campeonatos, disponibilizando 
para jornais, clubes e o público em 
geral. 

 
Desenvolvimento do Web 

Service 
 
O Web Service foi 

desenvolvido com o auxilio do 

framework Axis, da Apache Software 
Foundation. O Axis (Apache 
eXtensible Interaction System) facilita 
o processo de implementação e a 
disponibilização de serviços web. Ele 
é uma implementação do SOAP e 
sua principal funcionalidade é o 
suporte a WSDL. Deve ser utilizado 
juntamente com um servidor de 
aplicação, no nosso caso, o Apache 
Tomcat. 

O Axis facilita muito a 
implementação de um Web Service, 
pois fornece uma API para invocar 
serviços emitindo e recebendo 
mensagens através do protocolo 
SOAP, além disso ele gera 
automaticamente o WSDL, que serve 
como uma interface para os serviços 
disponibilizados pelo Web Service. O 
arquivo WSDL provê a 
disponiblilização dos serviços 
implementados na lógica de negócio. 

Inicialmente foi feita uma 
classe para a conexão com o banco 
que utiliza o driver do Java que 
suporta o MySQL. Os dois métodos 
desta classe (getConnection e 
closeConnection) são utilizados por 
todas as classes que precisam 
acessar o banco. 

As classes que acessam, 
atualizam e consultam o banco de 
dados estão no pacote 
“webServiceFederação.dao”. Neste 
pacote temos 4 classes: 
CampeonatoDao, ClubeDao, 
JogadorDao e SumulaDao. A classe 
CampeonatoDao é responsável pela 
consulta da classificação e artilharia 
de um Campeonato, além de 
disponibilizar os jogadores regulares 
e suspensos do mesmo. A classe 
ClubeDao é responsável por 
disponibilizar para consulta todos os 
jogadores que um clube possui. Já a 
classe JogadorDao é responsável 
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pela consulta de quantos gols um 
jogador possui e se um jogador esta 
suspenso ou não. Finalmente, a 
classe SumulaDao é responsável 
pela disponibilização da súmula para 
o aplicativo do PDA e pelo 
recebimento da mesma. 

A geração automática do 
arquivo WSDL pelo Apache Axis 
acontece da seguinte forma: um 
arquivo Java que chama os métodos 
das classes da lógica de negócio, que 
é salvo com a extensão .jws, é 
colocado na pasta do Axis. Depois 
basta fazer o .jar (espécie de 
biblioteca) da lógica de negócio e o 
Web Service já esta funcionando. 

  
Desenvolvimento da Aplicação 

 
O aplicativo foi desenvolvido 

utilizando o Sun Wireless Toolkit, 
ferramenta que fornece um ambiente 
de emulação dos dispositivos móveis, 
documentação e exemplos de 
aplicações.  

O Sun Wireless Toolkit 
disponibiliza informações sobre os 
recursos consumidos pela aplicação, 
como memória disponível e 
dispositivos alocados. 

Utilizamos os pacotes ksoap e 
kxml da Object Web, que adicionam o 
suporte ao SOAP e ao XML no JME. 
Estas bibliotecas ocupam 41Kb da 
memória do PDA. 

Devido à restrição de memória, 
toda a programação para dispositivos 
móveis deve ser muito bem 
projetada. A classe principal de uma 
aplicação para dispositivos móveis é 
a classe que estende a classe 
abstrata MIDlet. Ela é responsável 
por gerenciar o ciclo de vida da 
aplicação JME. Dessa maneira, toda 
a aplicação JME deve possuir uma 

classe que estenda a classe abstrata 
MIDlet. 

Na súmula virtual, esta classe 
é a SumulaVirtualApp, que deve 
possuir três métodos, startApp, 
pauseApp e destroyApp. O método 
startApp é responsável por iniciar a 
aplicação; o método pauseApp é 
responsável por parar a aplicação 
quando algum evento de maior 
prioridade deve ser executado; e o 
método destroyApp é responsável 
pela finalização da aplicação. 

A Classe Sumula é 
responsável por armazenar os dados 
que serão enviados para o Web 
Service da Federação. Todas as 
outras classes existentes no pacote 
aplicação implementam 
CommandListener, que é uma 
interface que trata comandos de alto 
nível, e estende a classe List, 
provendo assim, em todas as telas 
uma lista de ações a serem feitas. 

Na tela inicial, o delegado da 
partida faz o download dos dados da 
partida. Com os dados já carregados, 
o árbitro pode iniciar os 
procedimentos para o preenchimento 
da súmula.  

Assim que o árbitro iniciar o 
preenchimento da súmula, ele deverá 
autenticar as partes envolvidas na 
partida, os árbitros e os capitães das 
equipes. Logo depois, o árbitro pode 
iniciar o preenchimento da súmula 
propriamente dita. O preenchimento 
da súmula virtual é dividido em seis 
menus, são eles: ‘Relação dos 
Atletas’, ‘Relação dos Dirigentes e 
Funcionários’, ‘Movimentos da 
Partida’, ‘Relatório Disciplinar da 
Partida’, ‘Relatório da Partida’ e 
‘Comunicação de Penalidades’. 

A opção ‘Relação dos Atletas’ 
leva o árbitro a uma tela onde ele 
pode baixar do Web Service da 
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Federação a relação dos atletas que 
estão regulares para o campeonato 
disputado. Sendo assim, o árbitro só 
tem o trabalho de selecionar os 
atletas que estão relacionados para a 
partida, tendo também a opção de 
adicionar algum atleta que não esteja 
nesta lista.  

Outra opção do Menu 
‘Preencher sumula’ é a ‘Relação dos 
Dirigentes e Funcionários’, onde o 
árbitro preenche os nomes do diretor, 
médico, técnico, preparador físico e 
massagista das duas equipes. Já na 
opção Movimentos da Partida o 
árbitro tem um amplo menu para o 
preenchimento da súmula. Neste 
menu o árbitro tem os itens para o 
preenchimento dos gols, 
advertências, expulsões e 
substituições das duas equipes. 

Na opção ‘Relatório Disciplinar 
da partida’, o árbitro deve justificar as 
advertências e expulsões. Para 
facilitar o preenchimento, a súmula 
virtual possui uma série de 
justificativas pré-definidas, além de 
um campo para alguma justificativa 
que não esteja entre estas. Já na 
opção ‘Relatório da Partida’, o árbitro 
tem um amplo menu para o 
preenchimento dos horários 
detalhados da partida, motivo de 
atraso, conduta dos atletas, público, 
dirigentes, entre outros. 

No item ‘Comunicação de 
penalidades’, onde atualmente o 
árbitro cita novamente os jogadores 
advertidos e expulsos, a súmula 
virtual já preencherá 
automaticamente essa lista com os 
dados anteriormente preenchidos, 
restando para o árbitro apenas a 
revisão das informações e o 
preenchimento do horário de entrada 
das duas equipes. 

Após o árbitro preencher a 
súmula, esta deve ser enviada ao 
Web Service da Federação. Isto é 
feito através de uma conexão com a 
Internet, utilizando o protocolo SOAP 
para a comunicação com o Web 
Service. 

 
Conclusão 

 
Seguindo a tendência da 

evolução da comunicação, a súmula 
virtual aparece como uma opção 
viável ao método atual de transcrever 
e enviar à federação os relatórios das 
partidas de futebol. É grande o 
entusiasmo de árbitros e da própria 
comunidade esportiva com projetos 
em que, com um pequeno custo de 
aprendizado, seja possível 
automatizar rotinas e torná-las mais 
práticas e rápidas. 

Além disso, com a utilização 
de um Web Service, clubes e 
torcedores podem acessar o 
conteúdo da súmula segundos após o 
seu envio, pelo árbitro, ainda dentro 
do estádio. A imprensa também é 
beneficiada pela agilidade com que 
os dados são transmitidos, já que 
mais rapidamente as informações 
estarão disponíveis ao seu público. 

O preço unitário de um 
dispositivo móvel como o PDA, pode 
ainda ser considerado um obstáculo 
para implantação desse sistema em 
torneios deficitários e de pequeno 
porte. Porém, segundo Stelleo Tolda 
[UNI05], diretor-presidente do 
MercadoLivre no Brasil, os portáteis 
estão cada vez mais baratos e, 
consequentemente, mais acessíveis 
ao consumidor brasileiro, o que nos 
leva a imaginar que fiquem tão 
baratos como hoje são os celulares. 
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