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ΒασικάΒασικά ΕρωτήµαταΕρωτήµατα

1.1. ΠωςΠως τατα εργαλείαεργαλεία τωντων νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών καικαι
τωντων πληροφοριακώνπληροφοριακών συστηµάτωνσυστηµάτων µπορούνµπορούν
νανα εφαρµοσθούνεφαρµοσθούν στηστη διοίκησηδιοίκηση τουτου
αθλητισµούαθλητισµού

2.2. ΠωςΠως εξελίξειςεξελίξεις όπωςόπως τοτο ∆ιαδίκτυο∆ιαδίκτυο καικαι οο
παγκόσµιοςπαγκόσµιος ιστόςιστός βοηθούνβοηθούν τηντην διαχείρισηδιαχείριση
λειτουργιώνλειτουργιών στονστον αθλητισµόαθλητισµό

3.3. ΠωςΠως τοτο ηλεκτρονικόηλεκτρονικό εµπόριοεµπόριο µπορείµπορεί νανα
αυξήσειαυξήσει τητη συµµετοχήσυµµετοχή σεσε αθλήµατααθλήµατα µέσωµέσω
χαµηλήςχαµηλής τιµήςτιµής τουτου εξοπλισµούεξοπλισµού
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ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία

�� ΜελέτηΜελέτη τηςτης βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας

�� ΠληροφορίεςΠληροφορίες απόαπό δικτυακούςδικτυακούς τόπουςτόπους

�� ΚριτικήΚριτική αξιολόγησηαξιολόγηση ερευνώνερευνών τωντων αρµοδίωναρµοδίων

φορέωνφορέων

�� ΕπιλεγµέναΕπιλεγµένα case studies case studies καικαι βέλτιστεςβέλτιστες

πρακτικέςπρακτικές
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ΒιβλιογραφικήΒιβλιογραφική Ανασκό̟ησηΑνασκό̟ηση

ΠέντεΠέντε βασικοίβασικοί τοµείςτοµείς µέσωµέσω τωντων οποίωνοποίων ηη τεχνολογίατεχνολογία

καικαι τατα πληροφοριακάπληροφοριακά συστήµατασυστήµατα αλλάζουναλλάζουν τατα

δεδοµέναδεδοµένα στονστον αθλητισµόαθλητισµό::

1.1. ΟργάνωσηΟργάνωση καικαι διεξαγωγήδιεξαγωγή αθλητικώναθλητικών αγώνωναγώνων

2.2. ΕπιστηµονικήΕπιστηµονική έρευναέρευνα ((αθλιατρικήαθλιατρική, , τεχνικήτεχνική αθλήµατοςαθλήµατος

κλπκλπ.).)

3.3. ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία τωντων θεσµώνθεσµών τουτου αθλητισµούαθλητισµού µεµε τατα µέληµέλη

τουςτους καικαι τοτο κοινόκοινό

4.4. ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες τωντων µέσωνµέσων µαζικήςµαζικής ενηµέρωσηςενηµέρωσης

5.5. ΟργάνωσηΟργάνωση εµπορικώνεµπορικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων πουπου βασίζονταιβασίζονται

σταστα αθλητικάαθλητικά γεγονόταγεγονότα ((στοίχηµαστοίχηµα, , πωλήσειςπωλήσεις αθλητικώναθλητικών

προϊόντωνπροϊόντων, , εξοπλισµούεξοπλισµού, , κλπκλπ.).) 5



Case Studies Case Studies (1)(1)

1.1. ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός ΑθλητικώνΑθλητικών ΓεγονότωνΓεγονότων

σεσε πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο στοστο ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο

Berkley Berkley τηςτης ΚαλιφόρνιαΚαλιφόρνια

2.2. Infostrada SportsInfostrada Sports

3.3. ΑνάλυσηΑνάλυση, , ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός καικαι ΑνάπτυξηΑνάπτυξη πύληςπύλης

αθλητικώναθλητικών πληροφοριώνπληροφοριών στηνστην ΜαλαισίαΜαλαισία

4.4. Video On Demand Video On Demand στονστον ΑθλητισµόΑθλητισµό

6



Case Studies (2)Case Studies (2)

5.5. ΕυέλικτοΕυέλικτο σύστηµασύστηµα αναζήτησηςαναζήτησης ΠληροφοριώνΠληροφοριών

στουςστους ΟλυµπιακούςΟλυµπιακούς τουτου ΠεκίνουΠεκίνου 20082008

6.6. ΗΗ καρδιάκαρδιά τωντων ΟλυµπιακώνΟλυµπιακών ΑγώνωνΑγώνων ΝέωνΝέων

ΣιγκαπούρηΣιγκαπούρη 2010: 2010: ΤοΤο κέντροκέντρο ΕπιχειρησιακήςΕπιχειρησιακής

ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας

7.7. ΛύσειςΛύσεις γιαγια ΧρονοµέτρησηΧρονοµέτρηση καικαι ∆ιαχείριση∆ιαχείριση

∆εδοµένων∆εδοµένων ΑθληµάτωνΑθληµάτων: : ΗΗ περίπτωσηπερίπτωση τηςτης

LYNXLYNX

8.8. ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες αθλητικώναθλητικών ειδώνειδών ένδυσηςένδυσης: : ΗΗ

περίπτωσηπερίπτωση τηςτης NikeNike
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California Athletics Online California Athletics Online 

SchedulingScheduling

ΤοΤο ΑθλητικόΑθλητικό ΤµήµαΤµήµα ΠανεπιστηµίουΠανεπιστηµίου BerkleyBerkley στηνστην

ΚαλιφόρνιαΚαλιφόρνια συντονίζεισυντονίζει τιςτις πωλήσειςπωλήσεις εισιτηρίωνεισιτηρίων καικαι

τηντην διαχείρισηδιαχείριση σεσε ανάγκεςανάγκες προσωπικούπροσωπικού στιςστις

αθλητικέςαθλητικές διοργανώσειςδιοργανώσεις γιαγια όλοόλο τοντον χρόνοχρόνο µέσωµέσω

τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού συστήµατοςσυστήµατος shiftboard, shiftboard, σεσε

πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο..

http://www.shiftboard.com/casestudies/eventhttp://www.shiftboard.com/casestudies/event--management/sportmanagement/sport--eventevent--managementmanagement--californiacalifornia--athletics.htmlathletics.html
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Infostrada Sports (1)Infostrada Sports (1)

ΗΗ Infostrada Infostrada είναιείναι πάροχοςπάροχος ολοκληρωµένωνολοκληρωµένων

αθλητικώναθλητικών στατιστικώνστατιστικών καικαι πληροφοριώνπληροφοριών. . 

ΠαρέχειΠαρέχει::

�� ΠρόσφαταΠρόσφατα καικαι ιστορικάιστορικά αποτελέσµατααποτελέσµατα γιαγια

όλαόλα τατα αθλήµατααθλήµατα

�� ΙστορικάΙστορικά δεδοµέναδεδοµένα γιαγια ΟλυµπιακούςΟλυµπιακούς ΑγώνεςΑγώνες

http://www.majoreventsint.com/pub/news.php?mpID=&mscID=732http://www.majoreventsint.com/pub/news.php?mpID=&mscID=732
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Infostrada Sports (2)Infostrada Sports (2)

�� ΙστορικέςΙστορικές πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια αθλητικάαθλητικά

γεγονόταγεγονότα, , αθλήµατααθλήµατα, , οµοσπονδίεςοµοσπονδίες, , 

συνδέσµουςσυνδέσµους

�� ΠαγκόσµιεςΠαγκόσµιες κατατάξειςκατατάξεις γιαγια όλαόλα τατα σπορσπορ

�� ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια ρεκόρρεκόρ καικαι καλύτερεςκαλύτερες επιδόσειςεπιδόσεις

�� ΒιογραφικάΒιογραφικά αθλητώναθλητών
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ΠύληΠύλη ΑθλητικώνΑθλητικών ΠληροφοριώνΠληροφοριών

στηνστην ΜαλαισίαΜαλαισία (1)(1)

ΕνηµερωτικήΕνηµερωτική πύληπύλη µεµε όλεςόλες τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες

σχετικέςσχετικές µεµε τατα αθλητικάαθλητικά σεσε µίαµία µόνοµόνο

ιστοσελίδαιστοσελίδα καικαι ηη παροχήπαροχή ευκολότερουευκολότερου

τρόπουτρόπου γιαγια εγγραφήεγγραφή σεσε αθλητικάαθλητικά γεγονόταγεγονότα

µέσωµέσω τηςτης ίδιαςίδιας ιστοσελίδαςιστοσελίδας. . ΛειτουργείΛειτουργεί καικαι

ωςως πλατφόρµαπλατφόρµα γιαγια τουςτους οργανωτέςοργανωτές γιαγια νανα

διαφηµίσουνδιαφηµίσουν τατα αθλητικάαθλητικά γεγονόταγεγονότα, , γιαγια

forums forums γιαγια διαδικτυακήδιαδικτυακή συζήτησησυζήτηση κλπκλπ..

Ravana S., Raman S., Ooi (2007)Ravana S., Raman S., Ooi (2007)
12



ΒΑΣΙΚΑΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΗ µελέτηµελέτη γιαγια τοτο σχεδιασµόσχεδιασµό αυτούαυτού τουτου συστήµατοςσυστήµατος καλύπτεικαλύπτει

3 3 βασικάβασικά στάδιαστάδια::

1)1) ΣτάδιοΣτάδιο ανάλυσηςανάλυσης απαιτήσεωναπαιτήσεων

2)2) ΣτάδιοΣτάδιο σχεδιασµούσχεδιασµού τουτου συστήµατοςσυστήµατος

3)3) ΣτάδιοΣτάδιο κωδικοποίησηςκωδικοποίησης καικαι σχεδιασµούσχεδιασµού τουτου

προγράµµατοςπρογράµµατος

�� ΣτοΣτο στάδιοστάδιο τηςτης ανάλυσηςανάλυσης, , περιέχεταιπεριέχεται ηη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης

συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης τωντων πληροφοριώνπληροφοριών καικαι δόµησηςδόµησης

πληροφοριώνπληροφοριών ((ΜέθοδοιΜέθοδοι: : συνεντεύξειςσυνεντεύξεις, , ερωτηµατολόγιαερωτηµατολόγια

απόαπό πιθανούςπιθανούς χρήστεςχρήστες)  )  
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�� ΣτοΣτο στάδιοστάδιο τουτου σχεδιασµούσχεδιασµού, , σχεδιάστηκανσχεδιάστηκαν οιοι

ενότητεςενότητες τουτου συστήµατοςσυστήµατος, , οιοι βάσειςβάσεις δεδοµένωνδεδοµένων

καικαι τατα interfaces interfaces τουτου συστήµατοςσυστήµατος

�� ΤέλοςΤέλος τατα σχέδιασχέδια αυτάαυτά µεταφράστηκανµεταφράστηκαν σεσε

λειτουργικέςλειτουργικές ενότητεςενότητες στοστο στάδιοστάδιο κωδικοποίησηςκωδικοποίησης

τουτου προγράµµατοςπρογράµµατος. . ΟιΟι λειτουργικέςλειτουργικές ενότητεςενότητες στηστη

συνέχειασυνέχεια συνδέθηκανσυνδέθηκαν στιςστις βάσειςβάσεις δεδοµένωνδεδοµένων στονστον

server server τωντων βάσεωνβάσεων δεδοµένωνδεδοµένων καικαι σταστα interfaces interfaces 

στονστον serverserver εφαρµογώνεφαρµογών..
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ΠύληΠύλη ΑθλητικώνΑθλητικών ΠληροφοριώνΠληροφοριών

στηνστην ΜαλαισίαΜαλαισία (2)(2)

ΕργαλείαΕργαλεία καικαι υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου χρησιµοποιήθηκανχρησιµοποιήθηκαν::

�� Internet Information Server Internet Information Server τηςτης Microsoft Microsoft ωςως web web 
serverserver

�� Microsoft SQL server Microsoft SQL server ωςως σύστηµασύστηµα οργάνωσηςοργάνωσης βάσηςβάσης
δεδοµένωνδεδοµένων

�� ASP.NET ASP.NET ωςως γλώσσαγλώσσα προγραµµατισµούπρογραµµατισµού

�� ADO.NET ADO.NET γιαγια τεχνολογίατεχνολογία πρόσβασηςπρόσβασης δεδοµένωνδεδοµένων

�� Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX γιαγια σχεδίασησχεδίαση
διεπιφανειώνδιεπιφανειών

�� Microsoft Visual Studio.NET Microsoft Visual Studio.NET ωςως σχεδιαστικήσχεδιαστική
πλατφόρµαπλατφόρµα
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ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα τηςτης ΠύληςΠύλης

ΑθλητικώνΑθλητικών ΠληροφοριώνΠληροφοριών

�� ΠαρέχειΠαρέχει λειτουργίεςλειτουργίες αναζήτησηςαναζήτησης αθλητικώναθλητικών γεγονότωνγεγονότων

καικαι λειτουργίεςλειτουργίες διαδικτυακήςδιαδικτυακής εγγραφήςεγγραφής σεσε µιαµια µόνοµόνο

ιστοσελίδαιστοσελίδα

�� ΜειώνειΜειώνει τοτο κόστοςκόστος καικαι τοντον χρόνοχρόνο γιαγια τηντην προώθησηπροώθηση καικαι

τηντην εγγραφήεγγραφή απόαπό τουςτους αθλητικούςαθλητικούς οργανισµούςοργανισµούς καικαι τουςτους

συµµετέχοντεςσυµµετέχοντες

�� ΒελτιώνειΒελτιώνει τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία µεµε τουςτους συµµετέχοντεςσυµµετέχοντες µέσωµέσω

forums forums καικαι συζητήσεωνσυζητήσεων

�� ∆ηµιουργεί∆ηµιουργεί έναένα περιβάλλονπεριβάλλον χωρίςχωρίς γραφειοκρατίαγραφειοκρατία

�� ΣυνεισφέρειΣυνεισφέρει στηνστην συµµετοχήσυµµετοχή στονστον ΑθλητισµόΑθλητισµό, , άραάρα στηστη

βελτίωσηβελτίωση τηςτης υγείαςυγείας 19



Video On Demand Video On Demand στονστον

ΑθλητισµόΑθλητισµό (1)(1)

ΗΗ παρακολούθησηπαρακολούθηση επιλεγµένωνεπιλεγµένων αποσπασµάτωναποσπασµάτων
βιντεοσκοπηµένωνβιντεοσκοπηµένων αγώνωναγώνων, , αθλητικώναθλητικών κινήσεωνκινήσεων ήή
καικαι προπονήσεωνπροπονήσεων γιαγια τηντην ανάλυσηανάλυση τεχνικήςτεχνικής, , 
τακτικήςτακτικής αθλητώναθλητών µέσαµέσα απόαπό µιαµια κεντρικήκεντρική
βιντεοβάσηβιντεοβάση δεδοµένωνδεδοµένων. . ΤαΤα λειτουργικάλειτουργικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης πολυµεσικήςπολυµεσικής αυτήςαυτής βάσηςβάσης
δεδοµένωνδεδοµένων είναιείναι ηη ““κατκατ’’ απαίτησηαπαίτηση”” επιλογήεπιλογή τουτου
οπτικοακουστικούοπτικοακουστικού υλικούυλικού πουπου βρίσκεταιβρίσκεται
αποθηκευµένοαποθηκευµένο σσ’’ ένανέναν server server καικαι ηη αναδιανοµήαναδιανοµή
τουτου γίνεταιγίνεται µέσαµέσα απόαπό τοπικότοπικό, , ευρυζωνικόευρυζωνικό ήή τοτο
διαδίκτυοδιαδίκτυο..
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Video On Demand Video On Demand στονστον

ΑθλητισµόΑθλητισµό (2)(2)

�� ΓίνεταιΓίνεται χρήσηχρήση τηςτης σχεσιακήςσχεσιακής βάσηςβάσης δεδοµένωνδεδοµένων

((RDBMS)RDBMS) MySql.MySql.

�� ΗΗ εφαρµογήεφαρµογή έχειέχει 4 4 διαφορετικέςδιαφορετικές διεπαφέςδιεπαφές χρήσηςχρήσης σεσε

µορφήµορφή καρτέλαςκαρτέλας ((tabs)tabs). . ΟιΟι καρτέλεςκαρτέλες αυτέςαυτές είναιείναι::

1)1) καταχώρησηκαταχώρηση –– ανάλυσηανάλυση

2)2) αναζήτησηαναζήτηση –– ανατροφοδότησηανατροφοδότηση

3)3) διαχείρισηδιαχείριση τηςτης βιντεοβάσηςβιντεοβάσης

4)4) καταγραφήκαταγραφή –– δηµιουργίαδηµιουργία ψηφιακούψηφιακού βίντεοβίντεο

ΗΗ όληόλη εφαρµογήεφαρµογή στηρίζεταιστηρίζεται στηστη δηµιουργίαδηµιουργία project project καικαι τηντην

καταχώρησηκαταχώρηση σκηνώνσκηνών βάσειβάσει κριτηρίωνκριτηρίων –– λέξεωνλέξεων κλειδιάκλειδιά

σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο περιεχόµενοπεριεχόµενο τουτου βίντεοβίντεο 21



ΕυέλικτοΕυέλικτο σύστηµασύστηµα αναζήτησηςαναζήτησης

̟ληροφοριών̟ληροφοριών στουςστους Ολυµ̟ιακούςΟλυµ̟ιακούς

τουτου ΠεκίνοΠεκίνο 20082008

�� INFO 2008INFO 2008: : διαδικτυακήδιαδικτυακή πύληπύλη πληροφόρησηςπληροφόρησης
καικαι αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

�� ΧρήσηΧρήση τουτου Microsoft Office Share Point Server Microsoft Office Share Point Server 
2007 2007 γιαγια ισχυρέςισχυρές δυνατότητεςδυνατότητες αναζήτησηςαναζήτησης

�� ΟΟ INFO 2008INFO 2008 ιστοχώροςιστοχώρος είχεείχε τουλάχιστοντουλάχιστον
300.000 300.000 σελίδεςσελίδες πουπου δηµιουργούντανδηµιουργούνταν αυτόµατααυτόµατα
απόαπό τιςτις µηχανέςµηχανές συλλογήςσυλλογής πληροφοριώνπληροφοριών
παρουσιάζονταςπαρουσιάζοντας τοτο περιεχόµενοπεριεχόµενο σεσε 3 3 γλώσσεςγλώσσες

http://www.microsoft.com/casestudieshttp://www.microsoft.com/casestudies
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ΗΗ καρδιάκαρδιά τωντων Ολυµ̟ιακώνΟλυµ̟ιακών ΑγώνωνΑγώνων

ΝέωνΝέων Σιγκα̟ούρηΣιγκα̟ούρη 2010 (1)2010 (1)

�� ΗΗ Atos Origin Atos Origin σχεδίασεσχεδίασε καικαι λειτούργησελειτούργησε δύοδύο

κεντρικάκεντρικά IT IT συστήµατασυστήµατα καικαι τοτο TOCTOC

�� Games Management System (GMS): Games Management System (GMS): σύστηµασύστηµα

διαπίστευσηςδιαπίστευσης καικαι ελέγχουελέγχου πρόσβασηςπρόσβασης, , συστήµατασυστήµατα

εισόδουεισόδου καικαι πρόκρισηςπρόκρισης αθληµάτωναθληµάτων, , συστήµατασυστήµατα

άφιξηςάφιξης καικαι αποχώρησηςαποχώρησης ((στοστο ΟλυµπιακόΟλυµπιακό ΧωριόΧωριό) ) 

καικαι συστήµατασυστήµατα πληροφοριώνπληροφοριών προσωπικούπροσωπικού

http://www.sportscout.gr/index.php?option=comcontent&task=view&ihttp://www.sportscout.gr/index.php?option=comcontent&task=view&id=26&Itemid=2d=26&Itemid=2
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ΗΗ καρδιάκαρδιά τωντων Ολυµ̟ιακώνΟλυµ̟ιακών ΑγώνωνΑγώνων

ΝέωνΝέων Σιγκα̟ούρηΣιγκα̟ούρη 2010 (2)2010 (2)

�� Information Diffusion Systems (IDS): Information Diffusion Systems (IDS): ακολουθίαακολουθία

προγραµµάτωνπρογραµµάτων όπουόπου όλεςόλες οιοι πληροφορίεςπληροφορίες

επεξεργάζονταιεπεξεργάζονται, , παρακολουθούνταιπαρακολουθούνται καικαι

διανέµονταιδιανέµονται..

�� TOC: TOC: ΤεχνολογικόΤεχνολογικό ΛειτουργικόΛειτουργικό ΚέντροΚέντρο (100 (100 

επιστήµονεςεπιστήµονες παρακολουθούνπαρακολουθούν τατα συστήµατασυστήµατα))

�� ΤεράστιεςΤεράστιες οθόνεςοθόνες µεµε διαφορετικέςδιαφορετικές πληροφορίεςπληροφορίες

�� ΖωντανάΖωντανά γεγονόταγεγονότα

�� ΖωντανάΖωντανά βίντεοβίντεο µεµε νέανέα απόαπό τοτο γήπεδογήπεδο
24



ΛύσειςΛύσεις γιαγια ΧρονοµέτρησηΧρονοµέτρηση καικαι

∆ιαχείριση∆ιαχείριση ∆εδοµένων∆εδοµένων ΑθληµάτωνΑθληµάτων: : 

ΗΗ ̟ερί̟τωση̟ερί̟τωση τηςτης LYNXLYNX

∆ιαχείριση∆ιαχείριση εκδηλώσεωνεκδηλώσεων σεσε πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο::

�� ΛίστεςΛίστες εκκίνησηςεκκίνησης

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

�� ΑπεικόνισηΑπεικόνιση πληροφοριώνπληροφοριών στουςστους πίνακεςπίνακες

αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

http://www.finishlynx.comhttp://www.finishlynx.com
25
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ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες αθλητικώναθλητικών ειδώνειδών

ενδυµασίαςενδυµασίας

�� NASANASA: : φόρµαφόρµα κατασκευασµένηκατασκευασµένη απόαπό ειδικάειδικά υλικάυλικά πουπου
µειώνουνµειώνουν τηντην τριβήτριβή τουτου νερούνερού αυξάνονταςαυξάνοντας τηντην ταχύτηταταχύτητα
τουτου αθλητήαθλητή

�� Nike:Nike: ΤοποθετείΤοποθετεί διάφορεςδιάφορες τεχνολογίεςτεχνολογίες σταστα παπούτσιαπαπούτσια τηςτης
ώστεώστε νανα απορροφάαπορροφά τουςτους κραδασµούςκραδασµούς πουπου δηµιουργούνταιδηµιουργούνται
στοστο πόδιπόδι ότανόταν αυτόαυτό πατάπατά στοστο έδαφοςέδαφος, , νανα διανέµειδιανέµει αυτήαυτή
τηντην πίεσηπίεση οµοιόµορφαοµοιόµορφα στοστο πόδιπόδι ώστεώστε νανα αποφεύγονταιαποφεύγονται οιοι
τραυµατισµοίτραυµατισµοί, , νανα επιστρέφειεπιστρέφει στοστο µεγαλύτεροµεγαλύτερο δυνατόδυνατό
βαθµόβαθµό αυτήαυτή τηντην πίεσηπίεση στοστο έδαφοςέδαφος, , καικαι νανα προσφέρειπροσφέρει έναένα
άνετοάνετο περπάτηµαπερπάτηµα

http://www.esportmania.gr/newshop/blog8http://www.esportmania.gr/newshop/blog8
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑπόΑπό τηντην ανάλυσηανάλυση τωντων case studiescase studies καθώςκαθώς καικαι

απόαπό τηντην ανασκόπησηανασκόπηση τηςτης βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας

διακρίνουµεδιακρίνουµε 8 8 τρό̟ουςτρό̟ους µεµε τουςτους οποίουςοποίους ηη

τεχνολογίατεχνολογία καικαι τατα πληροφοριακάπληροφοριακά συστήµατασυστήµατα

άλλαξανάλλαξαν τοντον αθλητισµόαθλητισµό..
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1. 1. ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός ΈνδυσηςΈνδυσης καικαι

Εξο̟λισµούΕξο̟λισµού

ΗΗ δύναµηδύναµη τωντων ΗΗ//ΥΥ εφαρµοσµένηεφαρµοσµένη σεσε τοµείςτοµείς

όπωςόπως ηη καταγραφήκαταγραφή τηςτης κίνησηςκίνησης καικαι οο

σχεδιασµόςσχεδιασµός 3D 3D έφερεέφερε τηντην επανάστασηεπανάσταση στονστον

σχεδιασµόσχεδιασµό τωντων πάντωνπάντων, , απόαπό παπούτσιαπαπούτσια, , 

στολέςστολές καικαι µαγιόµαγιό µέχριµέχρι κράνηκράνη, , µπαστούνιαµπαστούνια

τουτου γκολφγκολφ καικαι ποδήλαταποδήλατα..
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2. 2. ΗΗ εµ̟ειρίαεµ̟ειρία τουτου γη̟έδουγη̟έδου

““ΠαλάτιαΠαλάτια”” δισεκατοµµυρίωνδισεκατοµµυρίων δολαρίωνδολαρίων µεµε

γιγάντιεςγιγάντιες οθόνεςοθόνες αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων υψηλήςυψηλής

ανάλυσηςανάλυσης, , αυτοµατοποιηµένεςαυτοµατοποιηµένες µετρήσειςµετρήσεις σεσε

πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο, , ασύρµατεςασύρµατες παραγγελίεςπαραγγελίες

φαγητούφαγητού απόαπό τητη θέσηθέση µαςµας, , έχουνέχουν µετατρέψειµετατρέψει

τατα γήπεδαγήπεδα τουτου χθεςχθες σεσε υψηλήςυψηλής τεχνολογίαςτεχνολογίας

αθλητικάαθλητικά πάρκαπάρκα διασκέδασηςδιασκέδασης
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3. 3. ΑγοράΑγορά εισιτηρίωνεισιτηρίων

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου. . 

ΕπισκέψειςΕπισκέψεις σεσε sites sites καικαι αγοράαγορά εισιτηρίωνεισιτηρίων

µέσαµέσα σεσε µερικάµερικά λεπτάλεπτά
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4. 4. ΕργαλείαΕργαλεία ̟ρο̟όνησης̟ρο̟όνησης

ΕπιτεύγµαταΕπιτεύγµατα στηνστην τεχνολογίατεχνολογία video video καικαι

µετρήσειςµετρήσεις σώµατοςσώµατος, , συνδυασµένασυνδυασµένα µεµε

συνεχώςσυνεχώς πιοπιο εξελιγµέναεξελιγµένα λογισµικάλογισµικά, , 

επιτρέπουνεπιτρέπουν στουςστους αθλητέςαθλητές νανα αναλύσουναναλύσουν

λεπτοµερώςλεπτοµερώς τηντην κάθεκάθε τουςτους κίνησηκίνηση..
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5. 5. ΡοήΡοή αθλητικώναθλητικών ειδήσεωνειδήσεων

ΤαΤα αθλήµατααθλήµατα καικαι τατα µέσαµέσα πουπου τατα καλύπτουνκαλύπτουν

έχουνέχουν εκµεταλλευθείεκµεταλλευθεί τοτο InternetInternet καικαι τιςτις

ασύρµατεςασύρµατες συσκευέςσυσκευές γιαγια νανα σιγουρέψουνσιγουρέψουν ότιότι

τοτο προϊόνπροϊόν τουςτους δενδεν βρίσκετεβρίσκετε ποτέποτέ πιοπιο

µακριάµακριά απόαπό έναένα κλικκλικ..
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6. 6. Ο̟τικήΟ̟τική καταγραφήκαταγραφή

�� ΨηφιακέςΨηφιακές κάµερεςκάµερες καικαι διανοµήδιανοµή φωτογραφίαςφωτογραφίας

σεσε πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο

�� ΤηλεόρασηΤηλεόραση υψηλήςυψηλής ευκρίνειαςευκρίνειας

�� TiVoTiVo
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7. 7. ΣχέσηΣχέση µεταξύµεταξύ ΠαίκτηΠαίκτη--ΜέσωνΜέσων--

Ο̟αδούΟ̟αδού

BlogsBlogs καικαι κοινωνικάκοινωνικά δίκτυαδίκτυα ((twitter, twitter, 

Facebook) Facebook) δίνουνδίνουν τηντην δυνατότηταδυνατότητα στουςστους

αθλητέςαθλητές, , τουςτους αρθρογράφουςαρθρογράφους καικαι στοστο κοινόκοινό

νανα συµµετέχουνσυµµετέχουν απευθείαςαπευθείας σεσε συζητήσειςσυζητήσεις

πουπου γίνονταιγίνονται σεσε πραγµατικόπραγµατικό χρόνοχρόνο..
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8. 8. ΑθλήµαταΑθλήµατα φαντασίαςφαντασίας

ΤαΤα εργαλείαεργαλεία εντοπισµούεντοπισµού φαντασίαςφαντασίας απόαπό τοτο

αθλητικόαθλητικό τµήµατµήµα τηςτης YahooYahoo, , έχουνέχουν επεκτείνειεπεκτείνει

τοτο σύµπανσύµπαν τηςτης φαντασίαςφαντασίας..
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ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ““ΑθλητισµόςΑθλητισµός”” τηςτης

ΓΓΕΤΓΓΕΤ
ΕνδεικτικοίΕνδεικτικοί ΘεµατικοίΘεµατικοί ΤοµείςΤοµείς::

1.1. ΕυφυήΕυφυή ΣυστήµαταΣυστήµατα ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης ΕισόδουΕισόδου, , 

ΠρόσβασηςΠρόσβασης καικαι ΕισιτηρίωνΕισιτηρίων ΑθλητικώνΑθλητικών

∆ιοργανώσεων∆ιοργανώσεων

2.2. ΠολυγλωσσικέςΠολυγλωσσικές καικαι ΜεταφραστικέςΜεταφραστικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες γιαγια

τηντην υποστήριξηυποστήριξη ∆ιεθνών∆ιεθνών ΑθλητικώνΑθλητικών ∆ιοργανώσεων∆ιοργανώσεων

3.3. ΑνάλυσηΑνάλυση ΚίνησηςΚίνησης ΑθλητώνΑθλητών

4.4. ΒάσειςΒάσεις δεδοµένωνδεδοµένων µεµε ιστορικάιστορικά στοιχείαστοιχεία

αγωνισµάτωναγωνισµάτων, , αθλητώναθλητών

5.5. ∆ίκτυα∆ίκτυα γιαγια τηντην ηλεκτρονικήηλεκτρονική διασύνδεσηδιασύνδεση καικαι

διακίνησηδιακίνηση αθλητικώναθλητικών πληροφοριώνπληροφοριών 37
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