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Federação de Basquetebol da Irlanda
Software de Estatísticas de Jogo + Novo Website ‘Responsive’ (Adaptável) para Dispositivos
Móveis
A Federação de Basquetebol da Irlanda é a Organização Nacional da modalidade. Faz parte da FIBA Europa
(Federação Internacional de Basquetebol da Europa) e da FIBA, a Organização Mundial.

Imagem nº 1: Homepage do Website basketball.ireland.ie

SOFTWARE DE ESTATÍSTICA DE JOGADORES
Neste desporto há um enorme interesse nas estatísticas de jogo. Os resultados e as médias da época são
essenciais para os adeptos de Basquetebol. De forma a dar resposta a esta situação, criámos funcionalidades
adicionais.

SISTEMA DE REGISTO CLUBE
Na Irlanda, cada Clube de Basquetebol atualiza as estatísticas dos jogadores através do Sistema de
Estatísticas da SportLoMo. O Sistema de Gestão de Competições é “alimentado” pelos jogos dos clubes,
sempre que estes são solicitados a adicionar outros elementos após o jogo. Os campos de registo podem ser
configurados para mostrar detalhes, como idade, altura, peso, profissão, etc.
RESULTADOS
Os resultados enviados pelo árbitro após o jogo, por SMS, para o sistema da SportLoMo, contêm o resultado
final/ao intervalo, mas o árbitro pode também incluir os três melhores marcadores. Esse SMS atualiza as
tabelas de classificação e a secção de resultados em tempo real.
O Sistema de Estatísticas efetua todos os cálculos e percentagens, e torna-os visíveis no Website.
FOTOGRAFIAS DOS JOGADORES
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O primeiro objetivo foi personalizar e trazer maior reconhecimento aos jogadores, que faziam parte das
Ligas Nacionais de Basquetebol da Irlanda. Na nossa plataforma de registo, além das fotografias dos
jogadores, foram também exibidas as suas estatísticas.

Imagem nº 2: Estatísticas de Jogo

JOGADORES DE BASQUETEBOL TOP 5
O segundo objetivo foi dar mais visibilidade aos melhores jogadores, em vez das tabelas enormes de dados.
Assim, foi desenvolvido um Top 5 para as Ligas, com jogadores e logótipos de clubes, em todas as categorias
mais importantes. A qualidade das estatísticas do site depende da informação que é inserida, pelo que
gostaríamos de agradecer a todos os Clubes Nacionais, que acederam ao sistema todos os fins-de-semana
para introduzirem as estatísticas e resultados.
WEBSITE ‘RESPONSIVE’ (ADAPTÁVEL) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Como os jogos são geralmente realizados à sexta-feira e ao sábado à noite, e tendo as pessoas menos acesso
a um computador do que em dias de semana, esta funcionalidade foi muito importante. As nossas
estatísticas no site mostram-nos que 65% dos visitantes acedem através de um smartphone ou tablet, pelo
que o facto de o site ser ‘responsive’ foi um fator preponderante.
WEBSITE
basketballireland.ie
Os requisitos para o novo website da Federação de Basquetebol da Irlanda foram torná-lo atrativo e
moderno, como convém a um desporto que é extremamente popular entre escolas e jovens na Irlanda. O
website anterior debatia-se com problemas de tráfego, ao mesmo tempo que a secção das notícias não
arquivava a sua informação.
A SportLoMo assumiu este projeto concentrando-se em três áreas principais:


O site seria ‘responsive’ para todas as plataformas móveis;
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A sua nova área seria dividida em secções diferentes e nem todos os itens referentes às notícias iriam
estar visíveis na homepage;



As estatísticas de jogo seriam mais interessantes do que apenas um amontoado de informação.

SECÇÃO DE NOTÍCIAS
Um sistema de palavras-chave foi posto em prática, através do qual todos os itens de notícias publicados
teriam uma palavra-chave de conteúdos que iria afetar novos artigos a diferentes secções dentro do site.
Novas palavras-chave, tais como ‘International’, ‘National’, ‘League’, ‘Development’, ‘Area Boards’, etc,
foram criadas para que as áreas de interesse fossem mais rápidas de aceder.

Pic: Imagem nº 3: Sistema de Notícias (Secções)

Imagem nº 4: Quadros da Liga Automáticos
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Imagem nº 5: Últimos Resultados

CONCLUSÃO
De acordo com a Federação de Basquetebol da Irlanda, o site aumentou 30% o número de visualizações de
páginas (‘page views’) desde o ano anterior. Para 2017 prevêem-se mais atualizações, tais como o
desenvolvimento de estatísticas ‘responsive’, tornando mais fácil aos clubes gerir as estatísticas em tempo
real. Assim, já não é necessário adicioná-las à ficha de jogo e depois inseri-las no sistema.
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