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Περίληψη 

Ο Αθλητισµός σήµερα ελκύει το ενδιαφέρον σηµαντικής µερίδας του πληθυσµού των 

αναπτυγµένων κοινωνιών. Το ενδιαφέρον αυτό είναι πολύµορφο µε κοινό 

παρανοµαστή πάντοτε την οικονοµική σηµασία του αθλητισµού η οποία, έχει αυξηθεί 

µε ραγδαίους ρυθµούς. Η διοίκηση, η διαχείριση του αθλητισµού αποτελεί σήµερα 

µια επιστήµη που προήλθε από την ανάγκη που δηµιούργησαν οι µεγάλες απαιτήσεις 

της σύγχρονης και πολύπλοκης λειτουργίας του αθλητισµού σε όλα τα επίπεδά του.  

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το θέµα της τεχνολογίας των πληροφοριών για την 

διαχείριση του Αθλητισµού και προσπαθεί να παράσχει µια επισκόπηση του πώς η 

τεχνολογία πληροφοριών αλλάζει τη φύση των πρακτικών διαχείρισης στο χώρο του 

Αθλητισµού. Η συγγραφή της εργασίας βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, καθώς 

και στη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού από το διαδίκτυο. Η µεθοδολογία µε 

την οποία προσεγγίστηκε το θέµα βασίζεται κυρίως στη µελέτη βέλτιστων πρακτικών 

και  case studies. 

Από την ανάλυση των case studies καθώς και από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας αναδεικνύονται τρόποι µε τους οποίους η τεχνολογία και τα 

πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης άλλαξαν τον Αθλητισµό.  
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Εισαγωγή 

Αυτή η διπλωµατική εργασία  ασχολείται µε το θέµα της τεχνολογίας των 

πληροφοριών (Information Technology-IT) για τη διαχείριση του αθλητισµού και 

προσπαθεί να παράσχει µια επισκόπηση του πώς η τεχνολογία πληροφοριών αλλάζει 

τη φύση των πρακτικών διαχείρισης στο χώρο του αθλητισµού. Η συζήτηση των 

εφαρµογών πληροφορικής στον αθλητισµό µπορεί να γίνει σε λίγους µεγάλους τοµείς 

(Rosandich, 2001):  

1. Πώς τα εργαλεία της "τεχνολογικής επανάστασης σήµερα» µπορούν να 

εφαρµοστούν στη διοίκηση του αθλητισµού.  

2. Πως εξελίξεις όπως το ∆ιαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός βοηθούν σε 

συγκεκριµένες λειτουργίες διαχείρισης, όπως η εκπαίδευση και το µαρκετιγκ. 

3. Πώς το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να καταστήσει τη συµµετοχή σε 

αθλήµατα περισσότερο διαθέσιµη µέσω χαµηλής τιµής του εξοπλισµού  και, 

τέλος,  

4. Το ψηφιακό χάσµα:  η εστίαση στις συνθήκες που κρατούν µερικούς από το 

να συµµετέχουν πλήρως στα οφέλη που προκύπτουν από την επανάσταση της 

πληροφορικής.  

Η Τεχνολογική Επανάσταση  

Ζούµε στη µέση µιας από αυτές τις πολύ ασυνήθεις καταστάσεις που έρχονται µια 

φορά κάθε µερικές γενιές: µια κοινωνία ολόκληρη µε παραδειγµατική στροφή. Το 

τέλος της τελευταίας χιλιετίας γνώρισε µια θεµελιώδη αλλαγή που κινεί την κοινωνία 

από την εποχή της βιοµηχανίας στην εποχή της πληροφορίας. Το νόµισµα σε αυτή τη 

νέα κοινωνία που διαµορφώνεται είναι η πληροφόρηση και το µέσο της συναλλαγής 
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ονοµάζεται IT (και, ενίοτε τεχνολογία των υπολογιστών - CT). Το IT είναι απλά τα 

εργαλεία και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό, την οργάνωση 

και τη διαχείριση των γεγονότων που ονοµάζουµε δεδοµένα. Το IT έχει γίνει η 

µηχανή που οδηγεί όλους τους τοµείς της οικονοµίας σήµερα την βιοµηχανία, 

δηµόσια διοίκηση, την εκπαίδευση ή ακόµη, του αθλητισµού.  

 Το πιο σηµαντικό κοµµάτι του εξοπλισµού που βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης 

διαδικασίας ΙΤ είναι ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής και το λογισµικό που τρέχει 

αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του νέου κοινωνικού µοντέλου και είναι το κλειδί της 

επιτυχίας για τον σύγχρονο µάνατζερ αθλητισµού. Είναι το κοµµάτι του εξοπλισµού 

που επιτρέπει στον µάνατζερ του αθλητισµού τη µεγιστοποίηση της απόδοσης των 

πόρων αν αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός ή  τα οικονοµικά. 

Με τη σειρά του, είναι ίσως και το πιο σηµαντικό εργαλείο για τον µάνατζερ του 

αθλητισµού να επεκτείνει την εµβέλεια του αθλητισµού και του προγραµµατισµού 

αναψυχής  σε όσο το δυνατό περισσότερους πιθανούς συµµετέχοντες.  

Ακριβώς όπως τα χρήµατα είναι ο τρόπος συναλλαγής και µια πηγή ενέργειας στο 

παλιό παράδειγµα, οι πληροφορίες είναι ο τρόπος συναλλαγής και µια πηγή ενέργειας 

στο νέο πρότυπο. Το παλιό ρητό «η γνώση είναι δύναµη» ισχύει περισσότερο σε µια 

κοινωνία όπου η πληροφορία είναι η δύναµη που οδηγεί τη νέα οικονοµία. Το 

µυστικό για τη διαχείριση της γνώσης και της πληροφόρησης είναι η ανάπτυξη και 

συντήρηση των βάσεων δεδοµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Elmari R, B. 

Navathe, 2001).  

Μια βάση δεδοµένων δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια οργανωµένη συλλογή 

από κοινά προσβάσιµα αρχεία που µπορούν να αναζητηθούν, και τροποποιηθούν. Το 

λογισµικό των βάσεων δεδοµένων είναι πολύ διαδεδοµένο, καθώς τα περισσότερα 
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τυποποιηµένα πακέτα λογισµικού γραφείου υπολογιστών έχουν συνήθως ένα απλό 

πρόγραµµα βάσης δεδοµένων εκτός από την επεξεργασία κειµένου, λογιστικών 

φύλλων και την παρουσίαση εφαρµογών.  

Υπάρχει, ωστόσο, ένα πολύ πιο ισχυρό και χρήσιµο είδος βάσης δεδοµένων για τα 

στελέχη διαχείρισης του αθλητισµού από εκείνο που υπάρχει στο παραδοσιακό 

πρότυπο λογισµικού: η σχεσιακή βάση δεδοµένων. Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων 

είναι ένα σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων που αποθηκεύει πληροφορίες σε µια σειρά 

πινάκων που αποτελείται από γραµµές και στήλες των δεδοµένων. Όταν ο χρήστης 

πραγµατοποιεί µια αναζήτηση, µια σχεσιακή βάση δεδοµένων επιτρέπει στο άτοµο να 

ταιριάζει δεδοµένα από έναν πίνακα µε τα δεδοµένα από ένα άλλον πίνακα για να 

παραγάγει έναν τρίτο πίνακα ή µια έκθεση  (Li, Sun 2009).  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι όταν ένα άτοµο χρεώνεται µε την επίβλεψη µιας 

σύνθετης αθλητικής  διοργάνωσης, οι λεπτοµέρειες της οποίας έχουν τεθεί σε µια 

σχεσιακή βάση δεδοµένων. Ο χρόνος για ένα προγραµµατισµένο συµβάν µπορεί να 

εξαχθεί από έναν πίνακα, ένα ρόστερ που έχει τα ονόµατα των ειδικευµένων ατόµων 

που µπορούν να διαιτητεύσουν το γεγονός από έναν άλλο πίνακα, τη διαθεσιµότητά 

τους από έναν τρίτο πίνακα και να προκύπτει µια έκθεση που να απαριθµεί όλο το 

προσωπικό που µπορεί να αναλάβει το έργο στον ορισµένο τόπο και στις 

προβλεπόµενες προθεσµίες. Αυτό το έργο το οποίο θα µπορούσε να πάρει ώρες 

χειρισµού του χρήστη από τα αρχεία του σε  χαρτί µπορεί να γίνει σε ένα κλάσµα του 

χρόνου από τα ψηφιακά αρχεία. Παρόµοια λογισµικά διαχείρισης εκδηλώσεων 

µπορεί να βοηθήσουν τον αθλητικό διαχειριστή µε µυριάδες άλλες εργασίες που 

σχετίζονται µε την κατάταξη των αθλητών, από τον προγραµµατισµό των 
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εγκαταστάσεων, τον εξοπλισµό, ή ακόµα και την παραγγελία αναψυκτικών για τα 

κυλικεία.  

Από τα παραπάνω προκύπτει η αξία της χρήσης εργαλείων ΙΤ που µπορούν εύκολα 

να αξιοποιηθούν για τη διοργάνωση ενός αγώνα. Τα εργαλεία αυτά είναι ακόµα πιο 

σηµαντικά για την διαχείριση των λειτουργιών του αθλητισµού, όπως φαίνεται από το 

είδος των πληροφοριών του προγράµµατος του αθλητισµού που µπορεί να 

περιέχονται µέσα σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων.  

Εν πρώτοις, είναι ειδικές πληροφορίες αθλητών, όπως ρόστερ των οµάδων που 

περιλαµβάνουν βιογραφικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων όνοµα, φύλο, ηλικία, 

στοιχεία επικοινωνίας και µάλιστα τα µεγέθη ιµατισµού για τις στολές της οµάδας. Η 

ίδια βάση δεδοµένων µπορεί να περιλαµβάνει και στοιχεία για την κατάσταση υγείας, 

το ιστορικό απόδοσης, ή άλλα χαρακτηριστικά της συµµετοχής των αθλητών.  

Μια άλλη κοινή χρήση είναι η ανάπτυξη του ρόστερ του προσωπικού υποστήριξης 

του προγράµµατος, όπως υπάλληλοι, χρονοµέτρες, οδηγοί, ή ιατρικό προσωπικό. 

Πέρα από λεπτοµέρειες όπως τις διευθύνσεις τους, µια βάση δεδοµένων αυτού του 

τύπου ενδέχεται να περιέχει επίσης πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα και την 

αξιοπιστία. Για παράδειγµα, όντως εµφανίζονται όταν  δηλώνουν για εθελοντές;  

Τα χρήµατα είναι πάντα ένα ζήτηµα για τη διαχείριση του αθλητισµού σήµερα. Οι 

βάσεις δεδοµένων είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την παρακολούθηση των χορηγών ή 

δυνητικών χορηγών που συµβάλλουν µε χρήµατα ή µε υπηρεσίες. Εκτός από την 

αναµενόµενη βιογραφική πληροφορία υπάρχουν άλλα κλειδιά για την επιτυχή 

χρηµατοδότηση, όπως η πηγή των κινήτρων τους και η συχνότητα µε την οποία 

κάνουν χορηγίες.  
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Οι βάσεις δεδοµένων είναι επίσης απαραίτητες και για άλλους τύπους διοικητικής 

πληροφόρησης. Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν λογιστικά και επιχειρηµατικά 

αρχεία, τα αρχεία των εργαζοµένων, τα αποθέµατα εξοπλισµού ή αρχεία συντήρησης 

των εγκαταστάσεων. Το οργανωτικό σύστηµα πληροφόρησης σε θέµατα µάρκετινγκ 

(MIS) είναι επίσης κατά κανόνα ένα πρόγραµµα βάσης δεδοµένων στο οποίο 

εντοπίζονται πληροφορίες, όπως οι πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας, οι αποδείξεις 

πύλης  ή πωλήσεις εµπορευµάτων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο εάν διαφορετικές 

εφαρµογές λογισµικού επικοινωνούν µεταξύ τους ώστε τα προγράµµατα να µιλούν 

µεταξύ τους. Μπορεί, για παράδειγµα, τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στο MIS, 

που προκύπτουν από τις πωλήσεις εισιτηρίων, να εισάγονται απευθείας στο λογιστικό 

πρόγραµµα;  

Για να είναι αποτελεσµατικές, οι βάσεις δεδοµένων µπορούν και πρέπει να 

επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να καταγράφονται οι αλλαγές. Να θυµίσουµε ότι το 

πέρασµα του χρόνου παρουσιάζει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των περισσότερων 

δραστηριοτήτων και την ικανότητα να καταγράφει αλλαγές και να κατανοήσει ότι 

είναι απαραίτητο για µακροχρόνια βιωσιµότητα. Περαιτέρω, δεν υπάρχει τίποτα τόσο 

σταθερό, όσο οι αλλαγές, ιδίως στις αθλητικές οργανώσεις, και µια καλά µελετηµένη 

βάση δεδοµένων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί 

µια "θεσµική µνήµη."  

Όσο σηµαντικές είναι οι βάσεις δεδοµένων για την αποτελεσµατική διαχείριση του 

προγράµµατος του αθλητισµού, η πραγµατική δύναµη της τεχνολογίας των 

πληροφοριών προκύπτει όταν οι επιµέρους υπολογιστές συνδέονται µεταξύ τους µε 

τη µεσολάβηση του δικτύου. Πρόκειται πραγµατικά για µια περίπτωση όπου 

υπάρχουν συνέργιες. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι απλά το υλικό και το λογισµικό 
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που απαιτείται για τη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων µηχανών από κοινού, ώστε να 

καταστεί δυνατή η κοινή χρήση των δεδοµένων και άλλων πόρων. Οι περισσότερες 

µεγάλες επιχειρήσεις, χρησιµοποιούν τα δίκτυα υπολογιστών για να συνδέουν µεταξύ 

τους χρήστες τους, σε ένα κοινό υπολογιστικό περιβάλλον. Η πιο κοινή διαµόρφωση 

αυτού του είδους των δικτύων είναι ο πελάτης – διακοµιστής (client-server). Αυτός ο 

τύπος δικτύου έχει ένα κύριο διακοµιστή που στεγάζει περισσότερες από τις 

πληροφορίες και τα αρχεία της βάσης δεδοµένων. Η ατοµική πρόσβαση στον 

διακοµιστή γίνεται µέσω τερµατικών ή σταθµών  εργασίας που ονοµάζονται πελάτες.  

Εκτός από την κοινή χρήση των δεδοµένων, σε ένα δίκτυο µπορούν να µοιραστούν 

και άλλοι πόροι. Για παράδειγµα, ένα δίκτυο µπορεί να έχει οποιοδήποτε αριθµό 

υπολογιστών που µοιράζονται µια πολύ καλή ποιότητα εκτυπωτή αντί για τη χρήση 

διαφόρων µέτριων εκτυπωτών εργασίας. Ένας ισχυρός διακοµιστής µπορεί να 

αυξήσει σηµαντικά τη ταχύτητα υπολογιστών και την αποτελεσµατικότητα στο 

σύνολο ενός οργανισµού. Έτσι ποια είναι τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν κατά την εξέταση της απόκτησης και της εφαρµογής ενός 

οργανωτικού συστήµατος ΙΤ? 

Πρώτον και κύριον, µόλις πάρουµε την απόφαση για την εισαγωγή πληροφοριακών 

συστηµάτων για την οργάνωση, θα πρέπει να αλλάξει ο πίνακας των µοντέλων 

οργάνωσης και στελέχωσης. Το νέο σύστηµα ΙΤ δεν µπορεί να είναι απλώς 

εγκατεστηµένο στην υφιστάµενη δοµή.  Θα πρέπει να ενσωµατωθεί στις οργανωτικές 

διαδικασίες. Η έγκριση της στρατηγικής πληροφορικής και συναφείς αλλαγές στις 

διαδικασίες συνήθως σηµαίνει εκτεταµένη εκπαίδευση του προσωπικού.  

Η επόµενη απόφαση είναι σχετική µε το υλικό. Ποια είναι η διαµόρφωση του 

συστήµατος πληροφορικής και η ικανότητα υπολογιστών που ο οργανισµός θα 
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χρειαστεί; η χωρητικότητα δεν πρέπει να υποτιµάται γιατί µια σχεσιακή βάση 

δεδοµένων µπορεί να καταναλώσει τεράστιες ποσότητες µνήµης. Το ίδιο κάνουν και 

άλλες στρατηγικές που θα ενισχύσουν την οργανωτική αποτελεσµατικότητα, όπως η 

µετακίνηση των αρχείων δεδοµένων από το σκληρό δίσκο των µεµονωµένων 

σταθµών εργασίας σε ένα διακοµιστή αρχείων σε ένα δίκτυο υπολογιστών.  

Μια άλλη κρίσιµη απόφαση περιστρέφεται γύρω από λογισµικό λειτουργικού. 

Προετοιµάζονται πακέτα λογισµικού που αναπτύσσονται συνήθως µε βάση τον 

ελάχιστο κοινό παρονοµαστή για µια οµάδα πιθανών πελατών. ∆εν είναι ασυνήθιστο 

ότι µόνο περίπου το 80% των αναγκών ενός οργανισµού καλύπτονται από µια σειρά 

έτοιµων προϊόντων. Έτσι, ο διαχειριστής του αθλητισµού έχει την επιλογή να γράψει 

τα προγράµµατα λογισµικού ή να προσαρµόσει τις οργανωτικές διαδικασίες που 

λειτουργούν σε κάποιο βαθµό, γύρω από το πακέτο λογισµικού. Το πρώτο µπορεί να 

είναι εξαιρετικά χρονοβόρο, πολύ ακριβό και το τελικό αποτέλεσµα δεν είναι πάντα 

εξασφαλισµένο. Γενικά, όσο πιο εκτεταµένη η τροποποίηση που απαιτείται για ένα 

προϊόν λογισµικού, τόσο πιο ακριβό το προϊόν γίνεται και τόσο πιο δύσκολο θα είναι 

να φιλοξενήσει αναβαθµίσεις λογισµικού από τον προµηθευτή.  

Το  ∆ιαδίκτυο  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι δεν χρειάζεται δίκτυα υπολογιστών να 

περιορίζονται σε ένα µόνο κέντρο ή εγκατάσταση. Τα Wide Area Networks (WAN) 

µπορούν να συνδέσουν αθλητικούς διαχειριστές που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Για 

παράδειγµα, όλα τα περιφερειακά γραφεία της εθνικής οµοσπονδίας των αθλητικών 

φορέων όπως είναι η Εθνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία µπορούν να συνδεθούν 

µεταξύ τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Όλες οι οργανώσεις έτσι 

συνδέονται και µπορούν να µοιράζονται τις διοικητικές λειτουργίες και τον 
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προγραµµατισµό των πληροφοριών και να επικοινωνούν µεταξύ τους φτηνά και 

αποτελεσµατικά µέσω των e-mail.  

Το δίκτυο υπολογιστών το οποίο είναι πιο γνωστό στο κοινό, είναι το ∆ιαδίκτυο και ο 

Παγκόσµιος Ιστός (Web). Ενώ το ∆ιαδίκτυο υπάρχει εδώ και δεκαετίες αν πάµε πίσω 

στο ARPAnet στην δεκαετία του 1960, ο παγκόσµιος ιστός αποτελεί  µια νέα 

συγκριτικά καινοτοµία που εµφανίζεται για πρώτη φορά στα µέσα του 1990. 

Πρόκειται για ένα ψηφιακό µέσο που παρουσιάζει πληροφορίες σε µορφή κειµένου, 

ήχου και γραφικών σε µια απλή υπερ-κείµενη γλώσσα υπολογιστών αναγνώσιµη από 

µηχανή αναζήτησης. Αυτό το µέσο έχει απλώς εκραγεί και σήµερα υπάρχουν 

περισσότερα από 15 εκατοµµύρια διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο που ονοµάζονται 

Uniform Resource Locators (URL), πολλοί χρήστες µε εκατοντάδες ατοµικές σελίδες 

στους ιστοτόπους τους. Χιλιάδες αιτήσεις για νέες διευθύνσεις URL γίνονται κάθε 

εβδοµάδα.  

Οι τρόποι που το ∆ιαδίκτυο έχει αλλάξει την κοινωνία είναι σχεδόν πάρα πολλοί για 

να αναφερθούν. Αρκεί να πούµε ότι έχει γίνει ένα πολύ σηµαντικό µέσο 

επικοινωνίας, εκπαίδευσης και εµπορίου και η σηµασία του σε αυτές τις περιοχές θα 

συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον. Όσον αφορά την επικοινωνία, για παράδειγµα, η  

USA Today που είναι µια εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας στην Αµερική, έχει πάνω 

από τρία εκατοµµύρια επισκέψεις ηµερησίως. Περίπου το 60% των επισκέψεων 

αυτών είναι για τις αθλητικές σελίδες της. Από την άποψη της εκπαίδευσης, η έννοια 

της «κατανεµηµένης µάθησης» ή «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» κερδίζει ολοένα 

οπαδούς µέρα µε τη µέρα. Μέσα από την USA Sports Academy, για παράδειγµα, 

κάποιος µπορεί να κάνει όλη τη διάρκεια των σπουδών για ένα διαπιστευµένο Master 
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of Sport Science µέσω του Web µακριά από το σπίτι του. Οι ίδιες δυνατότητες 

υπάρχουν σε προπτυχιακό επίπεδο από τον ∆ιεθνή Ακαδηµία Αθλητισµού.  

Αλλά πιο σηµαντικό στην παρούσα συγκυρία αποτελεί η εµπορία και οι εφαρµογές 

εµπορίου του web. ∆εν υπάρχουν επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες στις Ηνωµένες 

Πολιτείες που να µην έχουν µια ιστοσελίδα και οι περισσότερες συνδέονται µεταξύ 

τους µέσω δικτύων Websites που συντονίζονται µέσω των διαφόρων γραφείων 

πρωταθληµάτων. Το πόσο στενά συνδεδεµένες είναι αυτές οφείλεται εν µέρει στις 

συµφωνίες µεταξύ των οµάδων πρωταθλήµατος σχετικά µε τις δραστηριότητες, όπως 

η κατανοµή των εσόδων για τα δικαιώµατα τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα και τις 

πωλήσεις εµπορευµάτων.  

Το Web χρησιµοποιείται σήµερα από επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες, µε τρόπους 

που ποτέ οι κατασκευαστές της εν λόγω τεχνολογίας οραµατίστηκαν. Για 

παράδειγµα, δεν υπάρχουν στην αγγλική γλώσσα ραδιοφωνικές µεταδόσεις στο 

Μόντρεαλ για την επαγγελµατική οµάδα µπέιζµπολ του Μόντρεαλ. Οπαδοί που 

θέλουν να ακούσουν το παιχνίδι στην αγγλική γλώσσα µπορούν µόνο µε την κλήση 

στην ιστοσελίδα της οµάδας . Ένα άλλο παράδειγµα του πόσο βαθιά το ∆ιαδίκτυο 

έχει εισχωρήσει στον επαγγελµατικό αθλητισµό είναι πώς µερικές οµάδες hockey 

τώρα απαιτούν από τους παίκτες να έχουν διευθύνσεις e-mail ως ένα µέσο για να 

επικοινωνούν  τόσο µε τη διοίκηση της οµάδας και τους οπαδούς τους.  

Τα παραδείγµατα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του πώς το ∆ιαδίκτυο θα επηρεάσει 

τα σπορ στο µέλλον: µε την αλλαγή του τρόπου που οι οπαδοί των σπορ θα 

καταναλώνουν το προϊόν άθληµα.  Όταν σε νηπιακό στάδιο το αθλητικό µάρκετινγκ 

δεν εκτεινόταν πολύ πέρα από ένα σηµάδι λέγοντας "το παιχνίδι σήµερα», τώρα οι 

αθλητικές οµάδες έχουν καλά αναπτυγµένες και εκτενείς ιστοσελίδες για την πιο 
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αποτελεσµατική πληροφόρηση για τους πελάτες τους. Η τάση όσον αφορά το θέµα 

αυτό είναι επίσης σαφής. Αυτό που θα προκύψει, είναι τα δίκτυα των οµάδων και των 

χρηστών που θα συνδέονται µεταξύ τους µε ένα κοινό ενδιαφέρον, και εν µέρει αυτό 

οφείλεται στις προόδους της τεχνολογίας των πληροφοριών.  

Αυτές οι εξελίξεις δεν περιορίζονται στο ανώτερο άκρο της ιεραρχίας του 

αθλητισµού. Σε σύγκριση µε το εξαιρετικά υψηλό κόστος των παραδοσιακών 

τηλεοπτικών εκποµπών, το συγκριτικά χαµηλό κόστος της «webcasting» θα φέρει 

οπαδούς σε αθλητικές εκδηλώσεις που δεν θα µπορούσαν ποτέ πριν να δούν σε 

παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης. Ένα απλό παράδειγµα για το πώς µπορεί αυτό να 

συµβεί είναι ο ετήσιος αγώνας ιστιοπλοϊκών από το Mobile προς το Tampico 

διαµέσου του Κόλπου του Μεξικού. Το περασµένο καλοκαίρι ο καπετάνιος µιας 

τοπικής βάρκας που συµµετείχε στην εκδήλωση έπαιρνε φωτογραφίες κάθε τέσσερις 

ώρες µε µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή των δραστηριοτήτων  του αγώνα και τις 

ανέβαζε από ένα δορυφορικό τηλέφωνο σε δική του ιστοσελίδα. Έτσι, οι φίλοι του 

στην κοινότητα, ή οποιοσδήποτε άλλος στον κόσµο που έµπαινε επάνω στον 

δικτυακό τόπο του, θα µπορούσε να συµµετάσχει σε αυτή την εκδήλωση, κάτι που 

ποτέ πριν δεν θα µπορούσε. Αθλητικά γεγονότα µε καθαρά τοπικό χρώµα χωρίς το 

µαζικό ενδιαφέρον που τα καθιστούν πιο οικονοµικά για τηλεοπτική µετάδοση 

µπορούν έτσι να διανεµηθούν µέσω του διαδικτύου σε οποιονδήποτε που 

ενδιαφέρεται. Το διαδίκτυο δεν περιορίζεται από την περιορισµένη διαθεσιµότητα 

των διαύλων µετάδοσης και του υψηλού κόστους παραγωγής. Και ενώ το εύρος 

ζώνης είναι σήµερα ένα θέµα για το web, αυτό θα επιλυθεί µόνο του στο εγγύς 

µέλλον µε την εισαγωγή των ευρυζωνικών τεχνολογιών.  
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 E-Commerce  

Είναι σκόπιµο να εξεταστεί εν συντοµία το πώς το διαδίκτυο θα αλλάξει την πώληση 

και τη διανοµή αθλητικών ειδών τα οποία είναι κεντρικής σηµασίας για τα 

προγράµµατα που εκτελούνται στον αθλητισµό. Το κόστος για τον αθλητικό 

εξοπλισµό µπορεί να είναι ένα θέµα για το επάγγελµα, ιδίως όσον αφορά την 

προσπάθεια να διευρύνει την προσφυγή του αθλητισµού σε µεγαλύτερο αριθµό 

συµµετεχόντων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω του ∆ιαδικτύου διαθέτει τη δυναµική 

για την συγκράτηση του κόστους για τον αθλητικό εξοπλισµό όπως φαίνεται στο 

παρακάτω παράδειγµα.  

Στο παραδοσιακό µοντέλο της παραγωγής και της διανοµής µέσω καταστηµάτων 

αθλητικών ειδών, δεν είναι ασυνήθιστο για µια ρακέτα του τένις που κοστίζει 40 

δολάρια για την κατασκευή, ότι πρέπει να τιµολογηθεί πάνω έως και το 300 µε 400% 

και να ανέλθει η τιµή σε $ 160 καθώς κινείται µέσω των διαφόρων χονδρεµπόρων και 

λιανικής πώλησης στην αλυσίδα διανοµής σε έναν παίκτη αντισφαίρισης. Με µία 

συµφωνία στο ηλεκτρονικό εµπόριο, την οποία µπορεί ο κατασκευαστής να φτάσει,  

η προσαύξηση στον τοµέα της διανοµής µπορεί να µειωθεί σε µόλις 50% της 

παραδοσιακής λιανικής τιµής και να καταλήξει σε τιµή πώλησης για τον τελικό 

χρήστη µε $ 80. Πολύ απλά, όσο περισσότεροι µεσάζοντες υπάρχουν στην αλυσίδα 

διανοµής, τόσο µεγαλύτερο είναι το κέρδος που αποκοµίζει ο τελικός χρήστης από τη 

χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου διανοµής.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο βρίσκεται σε καλό δρόµο για να γίνει µια δύναµη στην 

παγκόσµια οικονοµία, καθώς χρησιµεύει για την άρση των εµποδίων, φυσικών και 

τεχνητών. Τα εµπόδια που θα εξαφανιστούν περιλαµβάνουν εκείνα του χρόνου και 

του χώρου, καθώς και τα εθνικά σύνορα τόσο φυσικά όσο και ιδεολογικά. Ότι αυτό 
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θα συµβεί υπογραµµίζεται από το γεγονός ότι πρόσφατα το ηλεκτρονικό εµπόριο 

απασχολεί περισσότερα από 2 εκατοµµύρια άτοµα και έχει δηµιουργήσει ένα κύκλο 

εργασιών άνω των 500 δισ. δολαρίων. Μέχρι το επόµενο έτος, αναµένεται να περάσει 

1 τρισεκατοµµύρια δολάρια.  

 Το ψηφιακό χάσµα  

Πρέπει να επιστήσουµε την προσοχή σε ένα σηµαντικό πρόβληµα: τα τεχνολογικά 

εργαλεία µπορεί να είναι δαπανηρά, και να έχουν οδηγήσει σ’ αυτό που λέµε στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, το «ψηφιακό χάσµα». Στις ΗΠΑ, πάνω από το 60% των 

αµερικανών ενηλίκων είναι συνδεδεµένοι µε το Internet και είναι on-line. Αυτοί οι 

χρήστες είναι σε µεγάλο βαθµό από την ανώτερη και µεσαία τάξη και έχουν την 

οικονοµική άνεση για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών Internet. 

Είναι ένα ζήτηµα που προκαλεί µεγάλη ανησυχία ότι τα περισσότερα άτοµα που 

αναµένεται να επωφεληθούν τα µέγιστα από τις οικονοµίες  είναι αυτά που έχουν 

πρόσβαση µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών. Πρόκειται για τους οικονοµικά 

ασθενέστερους που σήµερα µένουν έξω από την επανάσταση της πληροφορικής.  

Αυτό το ψηφιακό χάσµα ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Ενώ το 60% των αµερικανών 

ενηλίκων είναι συνδεδεµένοι µε το Internet, µόνο το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού 

µπορεί να κάνει αυτόν τον ισχυρισµό. Στην Αφρική για παράδειγµα, οι νέοι είναι 

σχεδόν πλήρως αποκοµµένοι και αυτό µπορεί να θεωρηθεί αρνητικό ως αποτέλεσµα. 

Σ 'αυτό έγκειται η πρόκληση για το µέλλον.  

Οι εφαρµογές πληροφορικής στη διαχείριση του αθλητισµού µεταβάλλει ριζικά τον 

τρόπο που δουλεύουµε (Ogi A., 2004). Εξετάζοντας από το πώς µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε αυτό το είδος του εξοπλισµού και των εργαλείων ενισχύει 
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σηµαντικά αποτελέσµατα. Η ουσία είναι ότι αυτά τα εργαλεία της τεχνολογίας 

γίνονται γρήγορα µια αναγκαιότητα για το διαχειριστή του αθλητισµού σε 

οποιοδήποτε επίπεδο στην ιεραρχία του αθλητισµού εργάζεται.  

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας είναι ως εξής: Μετά από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και της σχετικής αρθρογραφίας, παρουσιάζεται η µεθοδολογία της 

µελέτης. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση επιλεγµένων case 

studies και βέλτιστων πρακτικών. Η εργασία κλείνει µε την εξαγωγή των τελικών 

συµπερασµάτων που προκύπτουν από την ενδελεχή προσέγγιση του θέµατος. 
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια δραµατική αύξηση στη χρήση των 

υπολογιστών οι οποίοι ενσωµατώνονται σε όλο και περισσότερες συσκευές. Αυτό 

έχει οδηγήσει σε µία µεταµόρφωση, από έναν κόσµο υπολογιστών οι οποίοι 

φαίνονταν και χρησιµοποιούνταν από τους ανθρώπους ως ευδιάκριτες µηχανές, σε 

έναν κόσµο περίπλοκων, αυτοµατοποιηµένων, δικτυωµένων µηχανών οι οποίες δε 

θεωρούνται υπολογιστές ούτε χρησιµοποιούνται υπό αυτήν τη µορφή από τους 

ανθρώπους. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι σήµερα οι περισσότεροι υπολογιστές είναι 

αυτού του τύπου. Οι υπολογιστές βρίσκονται πλέον στα τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα, 

τους φούρνους µικροκυµάτων και σε ένα πλήθος άλλων συσκευών και συστηµάτων. 

Η αλλαγή αυτή, στην άποψη που έχουν οι άνθρωποι για τους υπολογιστές και για τη 

χρήση τους, αποτελεί το αντικείµενο του τοµέα του «διάχυτου υπολογισµού» 

(pervasive computing). 

 

Οι πανταχού παρόντες υπολογιστές είναι υπολογιστές οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι 

στο περιβάλλον και επικοινωνούν ασύρµατα µεταξύ τους. Για τις συγκεκριµένες 

λειτουργίες κάποιοι µπορεί να χρησιµοποιούν τους όρους «ενσωµατωµένα 

συστήµατα» (embedded system), «έξυπνο δωµάτιο» (smart room) και «δίκτυο 

αισθητήρων» (sensor network). Στην ουσία όµως δεν έχει σηµασία εάν οι 

υπολογιστές είναι ενσωµατωµένοι ή όχι, εάν είναι µέσα σε δωµάτιο ή σε εξωτερικό 

χώρο. Όλοι αυτοί που περιγράφηκαν ανήκουν στον ευρύτερο όρο των πανταχού 

παρόντων υπολογιστών, µε χαρακτηριστικό ότι έχουν «environment – centric 

resources», δηλαδή έχουν εύκολη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους του 

περιβάλλοντος. Από την άλλη µεριά, οι φορέσιµοι υπολογιστές αφορούν υπολογιστές 
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οι οποίοι είναι συνεχώς µαζί µε τους ανθρώπους. Αυτοί οι υπολογιστές έχουν εύκολη 

πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, «human – centric resources». Τα 

πληροφοριακά συστήµατα θα είναι πανταχού παρόντα (ubiquitous) και ταυτόχρονα 

µη ορατά (pervasive), µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 

τους χωρίς να αντιλαµβάνονται τη φυσική τους ύπαρξη. Κοινές συσκευές που 

βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, θα αποκτήσουν σηµαντικές υπολογιστικές και 

επικοινωνιακές δυνατότητες θέτοντας στη διάθεση των χρηστών πληροφορίες και 

υπηρεσίες ανά πάσα στιγµή. Τέλος, τα συστήµατα αυτά θα αποκτήσουν αντίληψη του 

φυσικού χώρου που τους περιβάλλει, καθώς και των αντικειµένων και των ατόµων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτόν (Baber C. &  Baumann K., 2002).  

 

Οραµατιστής του Pervasive and Ubiquitous Computing είναι ο Mark Weiser (1952 - 

1999), επιστήµονας του ερευνητικού κέντρου PARC της Xerox. Ο Weiser εισήγαγε 

τον όρο το 1988 όταν περιέγραψε έναν κόσµο στον οποίο «κάθε άτοµο θα είχε στη 

διάθεσή του χιλιάδες διάσπαρτους επικοινωνούντες υπολογιστές». Επισήµανε ότι «η 

υπολογιστική ισχύς θα αφοµοιωνόταν στο υπόβαθρο, µένοντας κρυµµένη από τις 

αισθήσεις και την προσοχή των ανθρώπων». Σύµφωνα µε την έννοια του «πανταχού 

παρόντα υπολογιστή», οι άνθρωποι και ο κόσµος που ζούνε θα µπορούσαν να 

ενισχυθούν µε υπολογιστικούς τρόπους και δυνατότητες.  

 

Κάποιος θα µπορούσε να πιστέψει ότι η έννοια αυτή αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι 

έχουν την τάση να µεταφέρουν τον εξοπλισµό της δουλειάς τους, της επικοινωνίας 

και της διασκέδασής τους µαζί τους, όπως είναι τα Walkman, τα PDA και τα κινητά 

τηλέφωνα. Κάθε µία από αυτές τις τεχνολογίες παρέχει πρόσβαση σε κάποιες 

υπηρεσίες ή πόρους όπως είναι η µουσική, οι συναντήσεις, οι πληροφορίες για τις 
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διάφορες επαφές ή για άλλους ανθρώπους, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση στους 

χρήστες από οποιαδήποτε τοποθεσία. Κατά συνέπεια, οι τεχνολογίες είναι πανταχού 

παρούσες σε κάθε γεωγραφική κατανοµή (και αυτό µπορεί να το επιβεβαιώσει 

οποιοσδήποτε έχει ενοχληθεί από τους οξείς θορύβους των Walkman ή τις δυνατές 

συνοµιλίες από τα κινητά τηλέφωνα). Εντούτοις, η αρχική ιδέα του πανταχού 

παρόντα υπολογιστή είναι κάτι µεγαλύτερο από το να παρέχει απλώς την τεχνολογία 

στους ανθρώπους οπουδήποτε αυτοί βρίσκονται. 

 

Ο πανταχού παρών υπολογισµός ενσωµατώνει τον υπολογισµό στο περιβάλλον χωρίς 

να υπάρχουν εµφανείς υπολογιστές. Οι υποστηρικτές της ιδέας αυτής ελπίζουν ότι η 

ενσωµάτωση του υπολογισµού στο περιβάλλον επιτρέπει στους ανθρώπους να δρουν 

σε αυτό και να αλληλεπιδρούν µε τους υπολογιστές µε πιο φυσικό τρόπο. Ένας από 

τους στόχους του πανταχού παρόντα υπολογιστή είναι να δίνει τη δυνατότητα στις 

συσκευές να αντιλαµβάνονται τις αλλαγές του περιβάλλοντος και αυτόµατα να 

προσαρµόζονται και να δρουν µε βάση αυτές τις αλλαγές.  

 

Ο αθλητισµός είναι ένας ενδιαφέρον τοµέας στον οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί 

η τεχνολογία που περιγράφηκε παραπάνω (Eifler T., 1980). Τα αποτελέσµατα 

σχετικά µε την εφαρµογή των πανταχού παρόντων υπολογιστών στον τοµέα του 

αθλητισµού είναι ενθαρρυντικά. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να ενσωµατώσουν 

τους αισθητήρες σε καθηµερινά αντικείµενα. Παραδείγµατα αυτών των εφαρµογών 

αποτελούν οι µετρητές επιτάχυνσης, τα γυροσκόπια, τα µικρόφωνα, οι κάµερες, κ.λπ. 

Οι αλγόριθµοι µηχανικής όρασης δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

αναλύσουν όχι µόνο τις κινήσεις ενός παίχτη – χρήστη, αλλά πολλών ταυτόχρονα  

(Ed H. Chi et al, 2005).  
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Οι ερευνητές του διάχυτου υπολογισµού µελετούν δύο τοµείς της τεχνολογίας του 

αθλητισµού: Την αθλητική απόδοση και την ψυχαγωγία. 

 

Υπάρχουν ποικίλες εφαρµογές που µαρτυρούν την είσοδο της τεχνολογίας στον 

αθλητισµό (Chelladurai, et al., 2000). Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών αποτελούν 

τα όργανα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε οµάδες γκολφ τα οποία προσφέρουν 

στους παίχτες του γκολφ ανάλυση µέσα από υπολογιστή την ταλάντευσή τους ή τα 

όργανα ελέγχου του ρυθµού της καρδιάς ενός δροµέα. 

 

Η τεχνολογία που χρησιµοποιεί ο αθλητισµός δεν περιορίζεται µόνο στην ενίσχυση 

της απόδοσης αλλά επεκτείνεται στην αποκατάσταση και την πρόληψη 

τραυµατισµών. 

Σχεδόν οποιοδήποτε άθληµα θα µπορούσε να ωφεληθεί από τον εξοπλισµό καθώς 

επίσης και από τη µέτρηση και την ανάλυση της απόδοσης των αθλητών. Από τα πιο 

δηµοφιλή αθλήµατα µέχρι και τα πιο εξεζητηµένα, οι αθλητές µπορούν να 

βελτιωθούν, κατανοώντας καλύτερα τις κινήσεις των µυών τους ή της λειτουργίας 

της καρδιάς τους. Το σηµαντικό στην έρευνα αυτή δεν είναι να µετρηθεί οποιοδήποτε 

µέρος του ανθρώπινου σώµατος, αλλά να γίνει κατανοητό ποιος είναι ο κατάλληλος 

αισθητήρας για το κάθε σηµείο και πως χρησιµοποιούνται. Οι αισθητήρες λοιπόν 

µπορούν να χρησιµοποιούνται µε σκοπό να ενδυναµώνουν τους παίχτες ώστε να 

επιθυµούν να τους χρησιµοποιούν κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους, 

επιτρέποντας τη χρήση διακριτικών επιστηµονικών οργάνων, βοηθώντας έτσι τους 

προπονητές να αναλύουν τα δεδοµένα που έχουν στη διάθεσή τους και να 
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συνεργάζονται µε τους δικαστές ώστε να ενεργούν µε βάση το κοινωνικά αποδεκτά 

καλό (Linder W., et al., 2000). 

 

Η έννοια του αθλητισµού έρχεται πολύ κοντά µε την έννοια της ψυχαγωγίας και της 

απασχόλησης κατά τον ελεύθερο χρόνο (Fung G., 2000). Χρησιµοποιώντας την 

τεχνολογία στα αθλήµατα που έχουν ως απώτερο σκοπό την ψυχαγωγία υπάρχουν 

δύο ενδεχόµενα. 

 

Το πρώτο είναι στα συλλογικά παιχνίδια. Παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν εταιρίες, 

όπως είναι η Laser Quest, η οποίες δηµιουργούν καινοτόµα παιχνίδια µε εξοπλισµό 

laser (Woolley S.I. et al). 

Ένα άλλο παράδειγµα αποτελούν τα γυµναστήρια τα οποία ενσωµατώνουν video 

games τα οποία χρησιµοποιούνται για τις ασκήσεις. 

 

Το δεύτερο ενδεχόµενο χρήσης της τεχνολογίας µε τέτοιο τρόπο είναι για την 

ενίσχυση του ενδιαφέροντος των θεατών (Hunt K., et al., 2001). Σε κάποιον 

σηµαντικό αγώνα τένις όπου γίνεται χρήση τέτοιων τεχνολογιών για τη µέτρηση της 

ταχύτητας, χρησιµεύουν για να ικανοποιήσουν την περιέργεια των θεατών. 

 

Πολλοί άνθρωποι κοιτώντας τις πυραµίδες του Χέοπα αναρωτιούνται πως οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι ήταν σε θέση να τη χτίσουν χωρίς γερανούς, µπουλντόζες και όλες τις 

απαραίτητες µηχανές και τον εξοπλισµό. Παροµοίως οι συµµετέχοντες και οι 

επισκέπτες των Ολυµπιακών Αγώνων αναρωτιούνται: Πως οι διοργανωτές 

πετύχαιναν τους σκοπούς τους χωρίς δορυφορική επικοινωνία, υπολογιστές και 

υψηλής τεχνολογίας εξοπλισµό καθώς δεν ήταν διαθέσιµος; (Bertran, 1995) 
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Παλαιότερα οι συµµετέχοντες καθώς και οι χώρες που συµµετείχαν ήταν πολύ 

λιγότεροι. Οι αγώνες αν και είχαν την ίδια περίπου διάρκεια ο αριθµός των αγώνων 

και των αθλητικών εκδηλώσεων ήταν πολύ µικρότερος. Τα αθλήµατα που 

απαιτούσαν πολλούς υπολογισµούς για την προετοιµασία των κατατάξεων όπως 

πατινάζ στον πάγο και καταδύσεις έδιναν αποτελέσµατα αρκετές ώρες µετά την 

ολοκλήρωση των αγώνων. Οι δηµοσιογράφοι που παρακολουθούσαν και 

ενηµερώνονταν ήταν λίγοι και ήταν ευτυχισµένοι εάν κατόρθωναν να στείλουν τις 

αναφορές τους µέσο fax. 

 

Ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του ’60 άρχισαν να γίνονται σηµαντικές αλλαγές 

(James A., L. Johnston, 2003). Περισσότερες συµµετοχές από διεθνείς αθλητικές 

οµοσπονδίες, νέα αθλήµατα καθώς επίσης προστέθηκε η συµµετοχή των γυναικών σε 

διάφορα αθλητικά γεγονότα. Έτσι περισσότερα αθλήµατα, περισσότερες χώρες και 

περισσότεροι συµµετέχοντες απαιτούσαν περισσότερους αθλητικούς χώρους και 

δραστηριότητες για την ανάδειξη των νικητών. 

 

Επίσης οι βελτιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην τηλεόραση και στις τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνιών επέτρεψε τη µετάδοση σήµατος από ήπειρο σε ήπειρο (Haynes J., 

2002). Καθώς η τηλεόραση ήταν ένα φτηνό µέσο που χρησιµοποιούνταν για 

διασκέδαση και οι Ολυµπιακοί Αγώνες απέκτησαν µεγάλη απήχηση παρουσιάστηκε 

η ανάγκη αλλαγής – βελτίωσης του ανταγωνιστικού κλίµατος έτσι ώστε η 

διοργάνωση να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Ανάγκη για αλλαγή εµφανίστηκε στη 

συνέχεια και στα συστήµατα µετρήσεων και υπολογισµών. Έτσι η δηµιουργία 
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πινάκων µετρήσεων ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν εκατοστά του 

δευτερολέπτου και όχι δέκατα κρίθηκε απαραίτητη στους διαγωνισµούς. 

 

Τέλος η αύξηση του µεγέθους των Ολυµπιακών αγώνων αύξησε τις απαιτήσεις στα 

οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα (υποδοχή, διαπίστευση, µεταφορά, στέγαση, 

έλεγχος πρόσβασης) (Μπακαλέξης Σ., 2003). Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι 

Ολυµπιακοί Αγώνες διοργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια, σε διαφορετική πόλη, σε 

διαφορετική χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι οι οµάδες είναι επιφορτισµένες µε το γεγονός 

ότι η διοργάνωση αυτή είναι µόνο για µία φορά και δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ελέγχου ή επανάληψης σε πραγµατικό περιβάλλον. Για τη διοργάνωση των αγώνων 

της Βαρκελώνης απαιτήθηκαν γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Από αυτούς 5.000 

περίπου άτοµα είχαν σχέση µε την τεχνολογία (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

επικοινωνίες, τηλεόραση, ηλεκτρονικά είδη). 
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Μεθοδολογία 

Κεντρική θεµατική ενότητα της παρούσας εργασίας είναι η ∆ιοίκηση 

Πληροφοριακών Συστηµάτων στον Αθλητισµό. Η προσέγγιση των ζητηµάτων έγινε 

έπειτα από µελέτη της βιβλιογραφίας ελληνικής και ξενόγλωσσης και της σχετικής 

αρθογραφίας, ενώ χρήσιµες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν µέσω δικτυακών τόπων 

και πρακτικών συνεδρίων. 

Η πρακτική εφαρµογή των Πληροφοριακών Συστηµάτων και της Τεχνολογίας στον 

Αθλητισµό προσεγγίζεται µέσα από την εξέταση και την κριτική αξιολόγηση ερευνών 

των αρµόδιων φορέων και επιλεγµένων case studies και βέλτιστων πρακτικών. 

Πρόκειται για πραγµατικούς οργανισµούς/εταιρείες/υπηρεσίες που έχουν εφαρµόσει 

εφαρµογές της Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών Συστηµάτων στον Αθλητισµό 

και αποδεικνύουν στην πράξη  την χρησιµότητα των ανωτέρω εργαλείων. 

Η επιλογή των case studies και των βέλτιστων πρακτικών έγινε µε σκοπό να γίνει 

φανερό ότι τέτοια συστήµατα µπορούν να εφαρµοσθούν από κάθε λογής αθλητικό 

οργανισµό. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση, ο αναγνώστης είναι σε θέση να 

καταλάβει ακριβώς τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιούνται συγκεκριµένες εφαρµογές 

της Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών  Συστηµάτων στην πράξη στον τοµέα του 

Αθλητισµού. 

Η εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων από την µελέτη των case studies και των 

βέλτιστων πρακτικών, αλλά και των συνολικών που προκύπτουν µετά από την 

ενδελεχή προσέγγιση του θέµατος έγινε µετά από κριτική αποτίµηση όλων των πηγών 

και των δεδοµένων,   
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Case Study 1: California Athletics Online Scheduling 

Το Αθλητικό Τµήµα στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλευ συντονίζει τις 

πωλήσεις εισιτηρίων και την διαχείριση σε ανάγκες προσωπικού στις αθλητικές διοργανώσεις 

για όλο το χρόνο και για όλες τις NCAA Division I αθλητικές εκδηλώσεις του 

Πανεπιστηµίου (Sport Event Management 2009). 

Συγκεκριµένα, το γραφείο εισιτηρίων του τµήµατος προγραµµατίζει προσωπικό για περίπου 

15-25 αθλητικές εκδηλώσεις ανά µήνα. Οι εκδηλώσεις αυτές µπορεί να χρειάζονται από 2 

άτοµα προσωπικό µέχρι 40 όταν πρόκειται για παιχνίδι football. Το τµήµα πρέπει επίσης να 

προγραµµατίσει εργαζόµενους φοιτητές για να χειρίζονται τις πωλήσεις εισιτηρίων µεσω 

τηλεφώνου κατά την διάρκεια κανονικών εργασίµων ωρών. 

Όπως και στις περισσότερες οργανώσεις στον τοµέα της διαχείρισης αθλητικών 

διοργανώσεων, το εκδοτήριο βλέπει πολλές αλλαγές της τελευταίας στιγµής στον αριθµό του 

απαιτούµενου προσωπικού, ακυρώσεις λόγω κακών καιρικών συνθηκών , καθώς και αλλαγές 

στον χρόνο της εκδήλωσης. Επίσης οι εργαζόµενοι φοιτητές αλλάζουν συνεχώς το 

πρόγραµµα τους ανάλογα µε τις εξετάσεις τους, τις εργασίες που έχουν να παραδώσουν , των 

διακοπών τους.  

Η Stephanie White, βοηθός διαχείρισης εισιτηρίων λέει σχετικά µε την διαδικασία 

προγραµµατισµού που υπήρχε πριν το  Shiftboard. Ε̈ίχα ένα Excel spreadsheet το οποίο 

έπρεπε να ανανεώνω κάθε βδοµάδα. Η συνεχής του ανανέωση χωρίς να ξεχνώ κάποια 

στοιχεία ήταν πονοκέφαλος. Είχαµε στο γραφείο έναν πίνακα δηλώσεων στον οποίο οι 

φοιτητές δήλωναν την διαθεσιµότητά τους όπως ήθελαν. Ως αποτέλεσµα προσπαθούσα να 

βρώ φοιτητές να εργασθούν ακόµα και την ηµέρα της εκδήλωσης”. 

Λογισµικό Προγραµµατισµού  Shiftboard για τη ∆ιαχείριση Αθλητικών 
Εκδηλώσεων 
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Για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων το τµήµα αθλητισµού του 

πανεπιστηµίου χρησιµοποιεί πλέον για τον προγραµµατισµό αθλητικών εκδηλώσεων 

το Shiftboard. Τα µεγαλύτερα οφέλη από την λειτουργία αυτού του συστήµατος 

είναι: 

• Εντοπισµός και αναφορά ωρών σε πραγµατικό χρόνο. Το µεγαλύτερο 

πράγµα είναι η παρακολούθηση των ωρών των φοιτητών µέσω των αναφορών 

αυτού του εργαλείου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν ξεπερνούν το όριο των 20 

ωρών την βδοµάδα. 

• Οι σπουδαστές επιλέγουν τις δικές τους βάρδιες. Οι φοιτητές τώρα 

µπορούν να βρούν τις δικές τους βάρδιες, καθώς και να ακυρώσουν τις 

βάρδιες τους, γεγονός που αποφορτίζει την διοίκηση. Εάν κάποιος ακυρώσει 

µια βάρδια, αµέσως κάποιος άλλος την παίρνει επειδή όλοι ψάχνουν για 

διαθέσιµες ώρες εργασίας.  

Η διοίκηση τώρα πλέον µπορεί να ανακοινώνει εκ των προτέρων το πρόγραµµα του 

φθινοπώρου και του χειµώνα. Επειδή το σύστηµα δουλεύει µε προτεραιότητα 

εξυπηρέτησης First Come First Served, υπάρχει το κίνητρο οι φοιτητές να δηλώνουν 

συµµετοχή άµεσα. 

Οι φοιτητές λατρεύουν αυτό το σύστηµα και µπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα 

στιγµή. ∆ιαλέγουν βάρδιες 1 ή 2 το πρωί. Τώρα υπάρχουν φοιτητές που 

απογοητεύονται γιατί δεν µπορούν να βρούν διαθέσιµη βάρδια, αλλά το αφήνουν 

τελευταία στιγµή. 
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Οι ολοκληρωµένες επικοινωνίες του συστήµατος διαχείρισης (Σχήµα 1.1), που 

συµπεριλαµβάνουν και αυτόµατες υπενθυµίσεις και µαζικές αναφορές, είναι επίσης 

χρήσιµες για την διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων. Βοηθά πραγµατικά για 

γεγονότα όπως αγώνες football, όπου οι φοιτητές εκδηλώνουν ενδιαφέρον χωρίς να 

είναι γνωστή η ώρα έναρξης µέχρι την βδοµάδα πρίν. Σ’ αυτή την περίπτωση 

στέλνονται ανακοινώσεις και υπενθυµίσεις στους φοιτητές.         

 

 

 

Σχήµα 1.1 
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Case Study 2: Infostrada  Sports 

 

 

 
 
Ο Steve Dettre, διευθυντής υπηρεσιών γεγονότων στην Infostrada Sports (Major 

Events International 2009), σκιαγραφεί το τι θα προσφέρουν οι εταιρείες αθλητικών 

πληροφοριών στο Βανκούβερ το 2010. 

Η Infostrada είναι πάροχος ολοκληρωµένων αθλητικών στατιστικών και 

πληροφοριών υπηρεσιών. 

Όλα τα γεγονότα και τα νούµερα των αγώνων, των αθλητών, των οµάδων, των 

αποτελεσµάτων, των διαγωνισµών, των τουρνουά, των σταδίων, των χορηγών και 

πολλών άλλων αποθηκεύονται αντίθετα µε αυτά που γίνονται τώρα. 

Επίσης καλύπτει ιστορικά αποτελέσµατα, άρθρα, βιογραφίες, πραγµατικά στατιστικά 

και υλικό σχετικό µε τα αθλητικά όπως, οι φωτογραφίες, τα νέα, τα ηµερολόγια και 

τα αναµνηστικά. 
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Η Infostrada Sports προσφέρει µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών, τα 

οποία, αν και διαφέρουν σε εµφάνιση και αισθητική έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

είναι όλα σχετικά µε τον αθλητισµό. Για τους ολυµπιακούς αγώνες του Βανκούβερ, η 

Infostrada Sports θα προσφέρει µια πολύ εξειδικευµένη υπηρεσία, η οποία θα 

περιέχει δεδοµένα παλιών αποτελεσµάτων όλων των αθληµάτων και των κλάδων των 

Ολυµπιακών αγώνων, καθώς και πληροφορίες για αθλητές, προπονητές, διαιτητές και 

οµάδες. 

Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται από τις Οργανωτικές Επιτροπές στα INFO 

συστήµατα τους, τροφοδοτώντας πληροφορίες στα διαπιστευµένα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, καθώς και στην υπόλοιπη Ολυµπιακή κοινότητα. 

Παρέχει: 

• Πρόσφατα και ιστορικά αποτελέσµατα για όλα τα αθλήµατα, όπως παγκόσµια 

κύπελλα, παγκόσµια πρωταθλήµατα, λίστες κατάταξης. 

• Ιστορικά δεδοµένα για παλιούς Ολυµπιακούς Αγώνες. 

• Ιστορικές πληροφορίες για τα γεγονότα, τα αθλήµατα, τις οµοσπονδίες, τους 

συνδέσµους και άλλα. 

• Παγκόσµιες κατατάξεις για όλα τα σπορ. 

• Παγκόσµια ρεκόρ και καλύτερες επιδόσεις. 

Για Βιογραφίες, παραδίδουµε πληροφορίες για “τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή”. 

Κοιτάµε το πώς ασχολήθηκαν µε τον αθλητισµό, τα χόµπι τους, τους τραυµατισµούς 

τους, τους ήρωες τους και ούτω καθεξής. 

Όλα τα πεδία βασίζονται πάνω στην εµπειρία µας στην δουλειά µε τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και είναι µέρος ενός σχεδίου της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής που 

ονοµάζεται ORIS (Olympic Results and Information Service). 
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H Infostrada Sports παρέδωσε αυτές τις πληροφορίες στους Ολυµπιακούς του Σίδνεϋ 

το 2000, της Αθήνας το 2004, στους χειµερινούς Ολυµπιακούς του Τορίνο το 2006, 

στους Ασιατικούς Αγώνες του DOHA το 2006, τους Παναµερικανικούς Αγώνες του 

Ρίο το 2007, τους Ολυµπιακούς του Πεκίνου του 2008 και τώρα, τα προσφάτως 

υπογεγραµµένα συµβόλαια για τους χειµερινούς Ολυµπιακούς του Βανκούβερ για το 

2010 και για τους Ασιατικούς Αγώνες του Gunagzhou το 2010. 

Το σχέδιο για τη συλλογή και επεξεργασία όλων αυτών των πληροφοριών είναι 

αρκετά χρονοβόρο. Συνεπάγεται την ύπαρξη µιας οµάδας η οποία θα διαχειρίζεται 

την οργάνωση της συλλογής όλων των δεδοµένων. 

Προσθέτοντας σε αυτό έχουµε επιχειρησιακή εµπειρία στο πώς να συλλέγουµε 

πληροφορίες, και ένα ευρύ δίκτυο ερευνητών τους οποίους µπορούµε να 

αξιοποιήσουµε για να αυξήσουµε την ροή των πληροφοριών. 

Αλλά αυτό είναι µόνο η αρχή της διαδικασίας. Η συλλογή των πληροφοριών είναι 

ένα θέµα: αλλά το τι θα τις κάνεις µόλις τις βρεις – αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας 

της Infostrada Sports. ∆ηµιουργήσαµε τις δικές µας βάσεις δεδοµένων, για 

αποτελέσµατα, ρεκόρ και βιογραφίες, οι οποίες µας επιτρέπουν να αποθηκεύουµε, 

διαλέγουµε, επεξεργαζόµαστε και εκδίδουµε αυτές τις πληροφορίες. Επιπροσθέτως, 

έχουµε τις τεχνικές γνώσεις για το πώς να παραδώσουµε αυτές τις πληροφορίες στον 

τεχνολογικό συνεργάτη των Ολυµπιακών Αγώνων, την Atos Origin. 

Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για το σχέδιο, καθώς η µεταφορά των 

πληροφοριών είναι εξίσου σηµαντική µε την συλλογή των δεδοµένων: δεν είναι πολύ 

χρήσιµο απλώς να κάθονται στις βάσεις δεδοµένων µας και να µην γίνονται 

διαθέσιµα στην Ολυµπιακή Οικογένεια. 

Για πολλά αθλήµατα, τα αποτελέσµατα είναι ευρέως διαθέσιµα, είτε γιατί 

καταγράφονται από την τηλεόραση είτε από κάποιο άλλο µέσο, αλλά σε πολλές 
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περιπτώσεις, η πρόκληση είναι απλά να πάρεις την πληροφορία. Αυτό συµβαίνει 

περισσότερο σε γεγονότα που γίνονται σε εξωτικές τοποθεσίες, και σε τοπικούς και 

ηπειρωτικούς αγώνες. 

Για τις βιογραφίες, έχουµε ένα ειδικό πρόβληµα. Όταν ένα αποτέλεσµα έχει 

καταγραφεί, είναι πολύ σπάνιο να αλλάξει. Αλλά οι βιογραφίες των αθλητών πρέπει 

να ενηµερώνονται συνεχώς, καθώς οι αθλητές τραυµατίζονται, κερδίζουν βραβεία, 

αλλάζουν συλλόγους, αλλάζουν προπονητές, αλλάζουν κατοικία, παντρεύονται, 

αλλάζουν όνοµα κτλ. Η Infostrada Sports έχει διατηρήσει τις Βιογραφίες για εννιά 

χρόνια, µέσω του Σχεδίου Έρευνας Βιογραφιών. 

Καθοδηγούµενη και διοικούµενη από µια οµάδα πυρήνα επαγγελµατιών πλήρους 

απασχόλησης, η Infostrada Sports τρυπώνει επίσης στην βάση των οπαδών, 

χρησιµοποιώντας οπαδούς από όλο τον κόσµο που ξέρουν και αγαπούν το άθληµα 

τους. 

Επιπροσθέτως, πολλοί φοιτητές µέσων µαζικής ενηµέρωσης συµµετείχαν στο σχέδιο, 

χρησιµοποιώντας τις εκκολαπτόµενες ικανότητες τους για να βοηθήσουν στην 

έρευνα, στον τελικό συντονισµό και στην έκδοση του περιεχοµένου. 

Κάθε µέρα, περίπου 300 βιογραφίες αθλητών, οµάδων, προπονητών και NOC 

προσθέτονται, ενηµερώνονται, ελέγχονται και ετοιµάζονται για έκδοση, για να 

χρησιµοποιηθούν από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και από αθλητικούς και 

οργανωτικούς πελάτες. 

Ακόµα µία υπηρεσία που παρέχουµε σε γεγονότα είναι η παροχή µιας υπηρεσίας 

ειδήσεων των Αγώνων, η παροχή ειδικών για τα αθλήµατα, ικανών πολύγλωσσων 

δηµοσιογράφων που µπορούν να συνεννοηθούν µε τους αθλητές στην γλώσσα τους, 

ένα έµπειρο γραφείο παραγωγής, και µιας πρώτης τάξεως στατιστικής οµάδας η 

οποία ολοκληρώνει το πακέτο. 



 35 

Με αυτή την υπηρεσία, µπορούµε να παρέχουµε σε κάθε γεγονός τις καλύτερες, πιο 

επαγγελµατικές υπηρεσίες για να διαβεβαιώσουµε ότι τα διαπιστευµένα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης λαµβάνουν ενηµερωµένες και χρήσιµες πληροφορίες στο γεγονός, όπως 

επίσης και την ιστοσελίδα του γεγονότος. 

Προφανώς, τα σχέδια για τους Θερινούς και τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 

είναι πολύ διαφορετικά “θηρία”. Μία προφανής διαφορά είναι το µέγεθος. Στους 

Χειµερινούς Αγώνες συµµετέχουν περίπου 2800 αθλητές, ενώ στους Θερινούς 

συµµετέχουν  10500. 

Έχοντας πεί αυτό, για το σχέδιο µας, χρειάζεται να φωτογραφίσουµε περίπου 5000 

Χειµερινούς αθλητές και περίπου 17000 Θερινούς. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για πολλά αθλήµατα, οι τελικοί συµµετέχοντες – οι 

αθλητές οι οποίοι θα συµµετάσχουν πραγµατικά στους Αγώνες, δεν είναι γνωστοί 

µέχρι την τελευταία στιγµή. 

∆εν έχουµε την πολυτέλεια να περιµένουµε τόσο, και γι’αυτό σε µερικές χώρες, 

εντοπίζουµε όλους τους πιθανούς αθλητές που υπάρχει περίπτωση να προκριθούν. 

Έπειτα, εφόσον ανακοινωθούν οι τελικές συµµετοχές, εκδίδουµε µόνο αυτούς που 

παίρνουν µέρος. 

Σε γενικές γραµµές, η έρευνα για τους Χειµερινούς Αγώνες είναι πιο εύκολη για την 

ερευνητική οµάδα: οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι αθλητές πρέπει να συµµετέχουν σε 

διάφορα Παγκόσµια Κύπελλα όλη την χρονιά για να προκριθούν στους Ολυµπιακούς. 

Υπάρχουν και πάλι όµως εκπλήξεις, αλλά οι περισσότεροι αθλητές είναι γνωστοί. 

Και, µε επίκεντρο χώρες από Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και Ανατολική Ασία, υπάρχει 

επίσης ένα συνεχόµενο ρεύµα πληροφοριών: πολλοί αθλητές των χειµερινών αγώνων 

έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες, και έχουν την τάση να δίνουν όσες περισσότερες 

πληροφορίες µπορούν. 



 36 

Συνεχείς είναι οι πληροφορίες σχετικά µε τον  Michael Walchofer, τον τελικό νικητή 

του παγκοσµίου κυπέλου στο Downhill της Αυστρίας 

(http://www.michaelwalchhofer.at/) και σχετικά µε τον Φιλλιπινέζο παλαιστή 

 Marcus Girard Valda! 

Ο τεράστιος όγκος του αριθµού των αθλητών για τους Θερινούς Ολυµπιακούς 

Αγώνες είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο – υπάρχει ένα τεράστιο µέγεθος δεδοµένων 

προς έρευνα, ενηµέρωση, έλεγχο και έκδοση. 

Ανά τα χρόνια που κάνουµε αυτό το σχέδιο, αναπτύξαµε άριστες εργασιακές σχέσεις 

µε πολλές Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές και διεθνείς Οργανισµούς, οι οποίοι 

σταδιακά συνειδητοποίησαν ότι οι υπηρεσίες µας εξασφαλίζουν τις καλύτερες, πιο 

ενηµερωµένες, ακριβέστερες πληροφορίες για τους αθλητές στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης στους Αγώνες. 
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 Case Study 3: Ανάλυση, Σχεδιασµός και Ανάπτυξη 

µιας πύλης αθλητικών πληροφοριών στην Μαλαισία 

 
Αυτή η µελέτη αναφέρει τη διαδικασία της ανάλυσης, του σχεδιασµού και της 

ανάπτυξης µιας πύλης αθλητικών πληροφοριών σε µια προσπάθεια να υποστηριχθεί η 

συµµετοχή σε αθλητικά γεγονότα (Ravana, et al., 2007). Άλλωστε, η 

αποτελεσµατικότητα της προώθησης αθλητικών γεγονότων, οι µέθοδοι εγγραφής που 

χρησιµοποιούνται, η κριτική των ήδη υπαρχόντων πυλών αθλητικών πληροφοριών 

και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζονται από τους ερωτηθέντες στην συλλογή 

πληροφοριών µε τα αθλητικά γεγονότα ερευνάται επίσης. Οι τεχνικές συλλογής 

δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σε αυτή την έρευνα είναι ερωτηµατολόγια και 

συνεντεύξεις. Οι ερωτηθέντες συλλέχθηκαν από τους κατοίκους µιας περιοχής 

ακτίνας 15χλµ από την Κουάλα Λουµπούρ της Μαλαισίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι  η αναποτελεσµατικότητα των υπαρχουσών µεθόδων προώθησης αθλητικών 

γεγονότων περιλαµβάνει ανεπαρκείς πληροφορίες, παρωχηµένες πληροφορίες και την 

αναξιοπιστία ενός και µόνο site µε όλες τις αθλητικές πληροφορίες. Βασισµένη στις 

δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι ερωτηθέντες και στην επιθεώρηση που έγινε στις 

ήδη υπάρχουσες αθλητικές ενηµερωτικές πύλες, αυτή η έρευνα προτείνει µια γενική 

Αθλητική Ενηµερωτική Πύλη, η οποία θα είναι προσβάσιµη µέσω διαδικτύου. Τα 

εργαλεία και οι υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αυτής της πύλης 

είναι ο Internet Information Server της Microsoft ως web server, το Microsoft SQL 

Server ως σύστηµα οργάνωσης της βάσης δεδοµένων, το ASP.NET ως γλώσσα 

προγραµµατισµού, το ADO.NET για τεχνολογία πρόσβασης δεδοµένων, το 

Macromedia Dreamweaver MX για σχεδίαση διεπιφανειών και το Microsoft Visual 

Studio.Net ως σχεδιαστική πλατφόρµα. Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας είναι µια 
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ενηµερωτική πύλη µε όλες τις πληροφορίες σχετικές µε τα αθλητικά σε µία µόνο 

ιστοσελίδα και η παροχή ευκολότερου τρόπου για εγγραφή σε αθλητικά γεγονότα 

µέσω της ίδιας ιστοσελίδας. Λειτουργεί επίσης και ως πλατφόρµα για τους οργανωτές 

για να διαφηµίζουν τα αθλητικά γεγονότα, για forums για διαδικτυακή συζήτηση σε 

θέµατα σχετικά µε τα αθλητικά, ως µέσο για προσκλήσεις σε σεµινάρια και συνέδρια, 

ακόµη παρέχει δωρεάν γνώση σε θέµατα σχετικά µε την υγεία, την φυσική 

κατάσταση, την τεχνολογία γύρω από τα αθλητικά και την έρευνα και λειτουργεί 

επίσης ως ιστοσελίδα διαδικτυακής διαφήµισης όπου οι κατασκευαστές ή οι πωλητές 

µπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν διαδικτυακά το προϊόν τους. 

 

Εισαγωγή 

Ο αθλητισµός έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα κύρια στοιχεία της οικονοµικής 

ανάπτυξης, της προώθησης της µόρφωσης, της υγείας και της ειρήνης (Ogi A., 2004). 

Ο αθλητισµός συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη µε την δηµιουργία 

επιπρόσθετων πηγών εισοδήµατος όπως η παραγωγή αθλητικού εξοπλισµού, η 

δηµιουργία υπηρεσιών σχετικών µε τον αθλητισµό, οι υποδοµές και τα αθλητικά 

γεγονότα (Economic Development, 2007). Βελτιώνει επίσης τη συνολική κατάσταση 

της υγείας του πληθυσµού και αυτό οδηγεί σε φυσικά ενεργούς ανθρώπους το οποίο 

αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας που βοηθάει την οικονοµική ανάπτυξη 

(Department of Public Health Malaysia, 2006). Ο αθλητισµός επίσης λειτουργεί και 

ως ένα εργαλείο επικοινωνίας που ξεπερνά τα εµπόδια της φυλής, της θρησκείας, του 

φύλλου, της ηλικίας, των πολιτικών πεποιθήσεων και της οικονοµικής κατάστασης 

(Sports Online, Ministry of Youth and Sports Malaysia, 2007). 

Η Μαλαισιανή κυβέρνηση ενθαρρύνει ενεργά τους πολίτες της να ασχολούνται µε 

τον αθλητισµό και µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Ministry of Youth and |Sports, 
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Malaysia, 2007). Αυτό το σενάριο σχετίζεται πολύ µε την υγεία καθώς ασθένειες 

όπως καρδιοαγγειακά νοσήµατα, καρκίνος, διαβήτης, υπέρταση κατάθλιψη και άλλα 

χρόνια νοσήµατα οφείλονται στην φτωχή φυσική κατάσταση. Η παχυσαρκία είναι 

ένα ακόµη µεγάλο πρόβληµα που οφείλεται σε κακές διατροφικές συνήθειες, έλλειψη 

θρεπτικών τροφών και στην έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας. Η σοβαρότητα που 

δίνεται στον αθλητισµό φαίνεται από την ανάπτυξη του Εθνικού Αθλητικού 

Συγκροτήµατος (NSC-National Sports Complex) της Κουάλα Λουµπούρ της 

Μαλαισίας. Ο κύριος στόχος της NSC είναι να παρέχει µία πλατφόρµα και ένα 

κανάλι στους αθλητές για να επιδείξουν το ταλέντο τους και να συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη του αθλητισµού. Άλλωστε, το υπουργείο νεολαίας και αθλητισµού της 

Μαλαισίας δήλωσε ότι η ανάπτυξη του αθλητισµού θα συνεχίσει να επικεντρώνεται 

στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός από την επένδυση περισσότερων πόρων 

στην παραγωγή αθλητών παγκόσµιας κλάσης. Αθλήµατα όπως το µπάντµιντον, το 

ποδόσφαιρο, το τένις ή άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως το τζόκινγκ και το 

περπάτηµα γίνονται µια καθηµερινή ρουτίνα για πολλούς ανθρώπους. Αυτό 

σχετίζεται άµεσα µε θέµατα υγείας καθώς κανένας δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η 

φυσική λειτουργία του σώµατος και του µυαλού είναι σηµαντική. Στην 

πραγµατικότητα, αυτό συµφωνεί και µε τις συστάσεις των επιστηµόνων σχετικά µε 

την υγεία παγκοσµίως. Ωστόσο, πόσοι από αυτούς πραγµατικά παίρνουν αυτά τα 

αθλήµατα σοβαρά συµµετέχοντας σε διαγωνισµούς ή παίρνοντας την πρωτοβουλία 

να συµµετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες (µη ανταγωνιστικές) όπως ο 

µαραθώνιος ή ο µαραθώνιος τζόκινγκ για αναψυχή. Υπάρχουν προκλήσεις που να 

αντιµετωπίζονται από του φιλόδοξους συµµετέχοντες όσον αφορά τη συµµετοχή σε 

αθλητικά γεγονότα? 
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Από την άλλη µεριά, η Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ) είναι η µηχανή που οδηγεί 

πολλούς τοµείς στη σηµερινή οικονοµία όπως η βιοµηχανία, η κυβέρνηση, η 

εκπαίδευση και η υγεία. Μπορούν η ΙΤ γενικά ή η Αθλητική Ενηµερωτική Πύλη πιο 

συγκεκριµένα να υποστηρίξουν την συµµετοχή σε αθλητικά γεγονότα? Για να 

απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, έγιναν προσπάθειες για ανάλυση, σχεδιασµό, και 

ανάπτυξη µιας Αθλητικής Ενηµερωτικής Πύλης η οποία θα είναι ικανή να 

υποστηρίξει την συµµετοχή σε αθλητικά γεγονότα. Βασισµένη στα προβλήµατα που 

αντιµετώπισαν οι ερωτηθέντες και στην επιθεώρηση που έγινε στην ήδη υπάρχουσα 

αθλητική ενηµερωτική πύλη, αυτή η έρευνα προτείνει µία γενική Αθλητική 

Ενηµερωτική Πύλη η οποία θα παρέχει πληροφορίες για όλα τα αθλητικά γεγονότα 

σε µία µόνο ιστοσελίδα και θα βελτιώνει την διαδικασία της εγγραφής σε αθλητικά 

γεγονότα µέσω της ίδιας ιστοσελίδας. Επίσης θα λειτουργεί και ως πλατφόρµα για 

τους διοργανωτές για διαφήµιση αθλητικών γεγονότων, για forum για διαδικτυακή 

συζήτηση για θέµατα σχετικά µε τον αθλητισµό, ως µέσο για προσκλήσεις σε 

σεµινάρια και συνέδρια, ακόµη παρέχει δωρεάν πληροφορίες σε θέµατα που έχουν 

σχέση µε την υγεία, την φυσική κατάσταση, την αθλητική τεχνολογία, την έρευνα και 

επίσης λειτουργεί και ως ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου όπου οι κατασκευαστές 

ή οι πωλητές µπορούν να προωθούν και να πωλούν διαδικτυακά το προϊόν τους. 

 

Υλικό και Μέθοδοι 

Μέθοδοι: Το όλο σύστηµα αναπτύχθηκε ακολουθώντας το µοντέλο V, το οποίο είναι 

µία παραλλαγή του µοντέλου του καταρράκτη και επιτρέπει στον σχεδιαστή να 

επιδείξει πως ο έλεγχος του συστήµατος σχετίζεται µε την ανάλυση του συστήµατος 

και τον σχεδιασµό του συστήµατος. Αυτή η µελέτη καλύπτει τα τρία βασικά στάδια 

του µοντέλου V, τα οποία ονοµάζονται i) Στάδιο ανάλυσης απαιτήσεων, ii) Στάδιο 
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σχεδιασµού συστήµατος και iii) Στάδιο κωδικοποίησης και σχεδιασµού 

προγράµµατος. Στο στάδιο της ανάλυσης, περιέχεται η διαδικασία της συγκέντρωσης 

πληροφοριών και δόµησης πληροφοριών. Σε αυτή τη µελέτη, µέθοδοι όπως οι 

συνεντεύξεις, τα ερωτηµατολόγια και η κριτική σε υπάρχουσες πύλες 

χρησιµοποιήθηκαν για να συγκεντρωθούν οι απαιτήσεις  από τους πιθανούς χρήστες. 

Στο στάδιο του σχεδιασµού, σχεδιάστηκαν οι ενότητες του συστήµατος, οι βάσεις 

δεδοµένων και οι διεπιφάνειες του συστήµατος. Αυτά τα σχέδια µεταφράστηκαν σε 

λειτουργικές ενότητες στο στάδιο του σχεδιασµού και της κωδικοποίησης του 

προγράµµατος. Οι λειτουργικές ενότητες στη συνέχεια συνδέθηκαν στις βάσεις 

δεδοµένων στον server βάσεων δεδοµένων και στις διεπιφάνειες στον server 

εφαρµογών. 

 

Εργαλεία: Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν για τον σχεδιασµό 

της πύλης ήταν το Microsoft Internet Information Server (ISS) ως web server, το 

Microsoft SQL Server ως σύστηµα διοίκησης βάσεων δεδοµένων, το ASP.NET ως 

γλώσσα προγραµµατισµού, το ADO.NET ως τεχνολογία πρόσβασης δεδοµένων, το 

Macromedia Dreamweaver MX για σχεδιασµό διεπιφανειών και το Microsoft Visual 

Studio.Net για την ανάπτυξη πλατφόρµας. 

 

Αποτελέσµατα και Συζητήσεις 

 

Στάδιο Ανάλυσης Απαιτήσεων: Το στάδιο Ανάλυσης Απαιτήσεων εµπεριέχει τη 

συλλογή και την δόµηση των απαιτήσεων µέσα από συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια 

και κριτικές υπαρχουσών πυλών. 
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Συνεντεύξεις: Οι ερωτηθέντες για τις συνεντεύξεις συλλέχθηκαν χρησιµοποιώντας 

την τυχαία δειγµατοληψία από τον οργανισµό Sports Organisers (SO) που βρίσκεται 

στην Κουάλα Λουµπούρ, στην Μαλαισία και σκοπός της συνέντευξης είναι η 

συλλογή πληροφοριών όσον αφορά την προώθηση των αθλητικών γεγονότων και τις 

µεθόδους εγγραφής που χρησιµοποιούνται. 

 

Sports Organiser1 (SO1): Το SO1 ασκεί ένα χειρωνακτικό σύστηµα οργάνωσης 

αθληµάτων. Όλα τα αθλητικά γεγονότα που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς εκτυπώθηκαν σε ένα είδος φυλλαδίου και µοιράστηκαν δια χειρός. Οι 

συµµετέχοντες που ήθελαν να λάβουν µέρος σε ένα αθλητικό γεγονός έπρεπε να 

έρθουν σε επαφή µε τον υπεύθυνο υπάλληλο. Κάποιες φορές αφίσες θα υπάρχουν 

στον πίνακα ανακοινώσεων του SO1. ∆εν έχει δική του ιστοσελίδα. Για εγγραφή, ο 

υπεύθυνος θα σχεδιάσει ένα έντυπο και οι συµµετέχοντες καλούνται να 

συµπληρώσουν αυτό το έντυπο και να το καταθέσουν στον υπεύθυνο. Μετά, αυτή η 

πληροφορία θα καταχωρηθεί στον υπολογιστή και θα αποθηκευτεί. 

 

Sports Organiser2 (SO2): Το SO2 διοργανώνει διαγωνισµούς µεγάλης εµβέλειας 

και έτσι απαιτείται επιθετική προώθηση. Το SO2 προσλαµβάνει µια άλλη εταιρεία 

για να αναλάβει την προώθηση των γεγονότων. ∆ιάφορες µέθοδοι έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού και των συµµετεχόντων 

είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Ο στόχος της προώθησης είναι η δηµιουργία 

επίγνωσης στο κοινό. Μέθοδοι όπως εφηµερίδες, συνεντεύξεις τύπου, παραστάσεις 

στο δρόµο, ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, γιγαντοοθόνες και διαφηµιστικές 

πινακίδες στα λεωφορεία χρησιµοποιήθηκαν. Το SO2 έχει δηµιουργήσει µια 
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ιστοσελίδα εκτός από την έκδοση ειδικών περιοδικών για αυτά τα γεγονότα. Οι 

εγγραφές πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά όσο και µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

 

Sports Organiser3 (SO3): Το SO3 διοργανώνει και συνεργάζεται µε άλλα σωµατεία 

για τη διαχείριση γεγονότων όπως ο µαραθώνιος, ο µισός µαραθώνιος και το ¼ του 

µαραθωνίου. Τα γεγονότα είναι ανοικτά σε ντόπιους αλλά και ξένους. Η προώθηση 

γίνεται µέσω διάφορων µεθόδων όπως οι συνεντεύξεις τύπου, οι αφίσες, τα πανό στις 

λάµπες του δρόµου, οι γιγαντοοθόνες, τα φυλλάδια, οι σηµαίες και οι εφηµερίδες. Το 

γεγονός προωθείται επίσης µέσω του Μαλαισιανού Τουριστικού γραφείου σε όλο τον 

κόσµο. Το SO3 έχει επίσης δηµιουργήσει ιστοσελίδα και οι συµµετέχοντες µπορούν 

να εγγραφούν είτε διαδικτυακά είτε παραδοσιακά. 

 

Sports Organiser4 (SO4): Το SO4 διοργανώνει αθλητικά γεγονότα µεσαίου 

βεληνεκούς. Χρησιµοποιεί µεθόδους όπως οι αφίσες, οι εφηµερίδες και οι σηµαίες 

για σκοπούς προώθησης. Οι εγγραφής γίνονται µόνο δια χειρός. 

 

Sports Organiser5  (SO5): Το SO5 διοργανώνει αθλητικά γεγονότα εθνικού 

επιπέδου και η προώθηση γίνεται επιθετικά. ∆ιαφορετικά είδη προωθητικών µεθόδων 

χρησιµοποιούνται όπως οι εφηµερίδες, τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, οι 

γιγαντοοθόνες, τα πανό σε λάµπες δρόµου και συνεντεύξεις τύπου. Οι συµµετέχοντες 

απαιτείται να εγγραφούν για ένα συγκεκριµένο αθλητικό οργανισµό, και έτσι οι 

εγγραφές γίνονται σε οµάδες. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι κάθε SO έχει διαφορετικό τρόπο για να 

διαχειρίζεται την διαδικασία της προώθησης και της εγγραφής. ∆ιαφέρει καθώς 

εξαρτάται από τον προϋπολογισµό για αυτό τον σκοπό. Οι SO µε µεγάλα κεφάλαια 
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µπορούν να δηµιουργήσουν µια ιστοσελίδα και να παρέχουν διαδικτυακή εγγραφή. 

Στη Μαλαισία, η διαδικτυακή εγγραφή ή η διαδικτυακή διαφήµιση δεν είναι πολύ 

δηµοφιλής. Αυτό οφείλεται στον παράγοντα του κόστους και πολλοί SO προτιµούν 

απλώς να χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές µεθόδους , οι οποίες είναι φυλλάδια, 

αφίσες, τηλεοπτικές εκποµπές και δια στόµατος διαφήµιση. 

 

Ερωτηµατολόγιο: Η έρευνα έγινε σε ανθρώπους που κατοικούν σε µια περιοχή µε 

ακτίνα 15χλµ από την Κουάλα Λουµπούρ, της Μαλαισίας. Ένα σύνολο από 100 

ανθρώπους απάντησε το ερωτηµατολόγιο. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τον 

καθορισµό του δείγµατος µελών είναι η τυχαία δειγµατοληψία και ο σκοπός της 

έρευνας είναι η συλλογή δεδοµένων σχετικών µε τη συµµετοχή των ερωτηθέντων σε 

αθλητικά γεγονότα. 

 

Μέθοδοι Προώθησης Αθλητικών Γεγονότων: Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

κλήθηκαν να απαντήσουν µε ναι ή όχι στην ερώτηση « είναι οι υπάρχουσες µέθοδοι 

προώθησης αθλητικών γεγονότων αποτελεσµατικές? ». Η έρευνα δείχνει ότι το 55% 

των ερωτηθέντων συµφωνεί ότι είναι αποτελεσµατικές ενώ το υπόλοιπο 45% ότι δεν 

είναι. Αυτοί που απάντησαν όχι έπρεπε να δικαιολογήσουν την απάντηση τους. 

Η έρευνα έδειξε ότι από το 45%, ένα σύνολο 50% διάλεξε τις ανεπαρκείς 

πληροφορίες ως την κύρια αιτία ενώ το 28% είπε ότι οι πληροφορίες δεν 

ανανεώνονται. Εκτός από αυτά, το 18% είπε ότι δεν υπάρχει ούτε µία ιστοσελίδα µε 

όλες τις σχετικές πληροφορίες και το 4% ανέφερε άλλους λόγους. 

Από αυτά τα δεδοµένα µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι οι 

πληροφορίες από τον SO δεν φτάνουν στους πολίτες αποτελεσµατικά. Ωστόσο, 

µπορεί επίσης να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (οι οποίοι δεν 
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συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την έρευνα) όπως η στάση των ανθρώπων, να αγνοούν 

ή να µην είναι σε εγρήγορση στα γεγονότα που συµβαίνουν γύρω τους. Άλλωστε, 

µπορεί να παρατηρηθεί ότι ένα από τα εµπόδια που τονίσθηκε από τους ερωτηθέντες 

είναι η ικανότητα να λαµβάνουν πληροφορίες για όλα τα γεγονότα από µια µόνο 

ιστοσελίδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε διοργανωτής ακολουθεί τη δική του 

µέθοδο προώθησης. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των διοργανωτών όσον 

αφορά την αποθήκευση όλων των δεδοµένων αθλητικών γεγονότων και 

συµµετεχόντων σε µία βάση δεδοµένων. Οι ιστοσελίδες που σχεδιάζονται από τους 

διοργανωτές φυσιολογικά καλύπτουν µόνο τα γεγονότα που διοργανώνουν οι ίδιοι. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, παρέχονται συνδέσεις σε ιστοσελίδες από άλλους SO. 

 

Μέθοδοι Εγγραφής σε Αθλητικά Γεγονότα: «Πώς µπορείτε να εγγραφείτε σε 

αθλητικά γεγονότα? », ήταν µια ερώτηση που έπρεπε να απαντήσουν οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα. Η έρευνα δείχνει τη χρήση διαφορετικών µεθόδων 

εγγραφής από τους ερωτηθέντες. Ο σκοπός ήταν η κατανόηση των µεθόδων 

εγγραφής που χρησιµοποιούνται και της άποψης  των ερωτηθέντων για αυτές τις 

µεθόδους. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (77%) χρησιµοποιούν ακόµα τις 

παραδοσιακές µεθόδους εγγραφής, οι οποίες περιλαµβάνουν τη συµπλήρωση φόρµας 

εγγραφής ή άµεση εγγραφή στα γραφεία του διοργανωτή. ∆εν είναι πολλοί οι 

ερωτηθέντες (19%) που χρησιµοποιούν την διαδικτυακή εγγραφή. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι λίγοι από τους SO παρέχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

εγγραφής. Ένας άλλος λόγος µπορεί να είναι ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες δεν 

είναι εξοικειωµένοι µε τους υπολογιστές. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν 

εάν οι υπάρχουσες διαδικασίες εγγραφής είναι εύκολες και το 49% είπε όχι. 

Παρατηρείται ότι το 60% των ερωτηθέντων επέλεξαν τη γραφειοκρατία ως αιτία για 
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την δυσκολία στην εγγραφή. Η γραφειοκρατία  αναφέρεται στις πολλές διαδικασίες 

από τις οποίες πρέπει να περάσουν οι συµµετέχοντες και οι οποίες απαιτούν πολύ 

χρόνο και χρήµα. Το 95% των δυσκολιών στη διαδικασία εγγραφής προέρχεται από 

το χειρωνακτικό ή εκτός δικτύου σύστηµα. 

 

Απόψεις των ερωτηθέντων για την Ανάπτυξη των Αθλητικών Πληροφορικών 

Πυλών: Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν µε ένα ναι ή ένα όχι στην 

ιδέα της δηµιουργίας µιας αθλητικής πληροφοριακής πύλης για τη διαχείριση όλων 

των πληροφοριών σχετικών µε τα αθλητικά γεγονότα και των διαδικασιών εγγραφής. 

Οι ερωτηθέντες ενηµερώθηκαν για κάποια από τα χαρακτηριστικά που θα 

περιελάµβανε η πύλη έτσι ώστε να µπορέσουν να πάρουν την πιο σωστή απόφαση. 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που συµφώνησε στη δηµιουργία της πύλης είναι 59%. 

Εκτός αυτού, 64% είπε ότι η ευκολία και η άνεση θα είναι οι βασικοί λόγοι για τους 

οποίους θα προτιµήσουν τη συγκεκριµένη πύλη, 28% είπε ο χρόνος απόκρισης θα 

πρέπει να είναι µικρός και 8% είπε ότι τα µέτρα ασφαλείας θα πρέπει να 

παρατηρούνται. 

 

Κριτική στις Πύλες Αθλητικών Πληροφοριών: Σήµερα, υπάρχει µία πύλη 

αθλητικών πληροφοριών διαθέσιµη στην Μαλαισία και είναι ένα σύστηµα βασισµένο 

στον ιστό. Είναι µια διαδραστική πλατφόρµα για το κοινό και τους φανατικούς των 

αθληµάτων µε πλήρη γκάµα πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών µε τα αθλήµατα, 

την υγεία και την φυσική κατάσταση. Παρέχει επίσης διαδικτυακές πληροφορίες για 

τις επιστήµες που είναι σχετικές µε τα αθλήµατα συµπεριλαµβανοµένων τη διατροφή, 

την αθλητική ψυχολογία, την φυσιολογία, την αθλητική ιατρική και την γενική υγεία. 

Άλλωστε, λειτουργεί επίσης και ως ηλεκτρονικό κατάστηµα αθλητικού εξοπλισµού. 
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Οι βασικοί της στόχοι είναι η διαχείριση του αθλητισµού µέσω επιστηµονικής και 

επαγγελµατικής προσέγγισης για την βελτίωση της απόδοσης των αθλητών, των 

διοργανωτών και των οργανισµών, για να προωθήσει στρατηγικές και µηχανισµούς 

αριστοποίησης των αθληµάτων, για να εξυπηρετήσει την διαδικτυακή αθλητική 

εκπαίδευση και για να ενθαρρύνει την αθλητική έρευνα και τα πειράµατα σε 

αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτή η πύλη παρέχει πληροφορίες σχετικές µε τα εθνικά 

αλλά και τα διεθνή αθλητικά γεγονότα διαδικτυακά. Άλλωστε, ο SO µπορεί να 

συνδεθεί διαδικτυακά για να ανεβάσει σχετικές πληροφορίες για τα αθλητικά 

γεγονότα που οργανώνονται. 

 

Στάδιο Σχεδιασµού Συστήµατος: Οι ενότητες και η αρχιτεκτονική του συστήµατος 

σχεδιάστηκαν µε βάση τις απαιτήσεις που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της 

ανάλυσης. 

 

Ενότητες Συστήµατος: Έξι κύριες ενότητες αναγνωρίστηκαν για την προτεινόµενη 

πύλη. 

 

Ενότητα 1. Επαλήθευση πρόσβασης και εγγραφής: Το σχήµα 3.1 δείχνει το δοµικό 

διάγραµµα της ενότητας 1 που χειρίζεται λειτουργίες όπως η είσοδος, η διαχείριση 

των κωδικών και η εγγραφή µελών. 

 

 

Σχήµα 3.1 
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Ενότητα 2. Ηλεκτρονική ∆ιαφήµιση: Το σχήµα 3.2 δείχνει το δοµικό διάγραµµα 

για την ενότητα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Χειρίζεται δραστηριότητες σχετικές µε 

τις διαδικτυακές πωλήσεις αθλητικών προϊόντων. Αυτή η ενότητα διαχειρίζεται τις 

πληροφορίες του προϊόντος καθώς και τις παραγγελίες και τις δοσοληψίες πληρωµής. 

 

 

 

Σχήµα 3.2 

 

Ενότητα 3. Αναζήτηση γεγονότων και Εγγραφή: Το σχήµα 3.3 δείχνει το δοµικό 

διάγραµµα της ενότητας 3 και είναι η βασική ενότητα του συστήµατος. Παρέχει 

υπηρεσίες σχετικές µε τη διαχείριση των αθλητικών γεγονότων, την εγγραφή στα 

αθλητικά γεγονότα, τις λειτουργίες αναζήτησης για τον διαχωρισµό των γεγονότων 

σε σχέση µε την ηµεροµηνία, την τοποθεσία και το είδος του αθλήµατος. Ασχολείται 

επίσης µε αρχεία για να οργανώσει την ιστορία των συναλλαγών. 

 

 

Σχήµα 3.3 
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Ενότητα 4. Συντήρηση: Το σχήµα 3.4 δείχνει την ενότητα 4 για την συντήρηση της 

ιστοσελίδας. Το σχήµα 3.5 δείχνει τις πληροφορίες της υποενότητας των Αθλητικών 

Γεγονότων. 

 

 

Σχήµα 3.4 

 

 

Σχήµα 3.5 
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Ενότητα 5. Υποστήριξη Πελατών: Το σχήµα 3.6 δείχνει το δοµικό διάγραµµα της 

ενότητας 5 και αυτή η ενότητα παρέχει υπηρεσίες όπως forum, feedbacks, FAQs και 

την µηχανή αναζήτησης για την εύρεση των διαθέσιµων άρθρων διαδικτυακά ή 

θεµάτων ενδιαφέροντος στα forums. 

 

 

Σχήµα 3.6 

 

Ενότητα 6. ∆ιαχείριση Λογαριασµού: Το σχήµα 3.7 δείχνει το δοµικό διάγραµµα 

της ενότητας 6 και αυτή η ενότητα χρησιµοποιείται από τον διαχειριστή του 

συστήµατος για να παρακολουθεί τους χρήστες του συστήµατος και του επιτρέπει να 

δίνει έγκριση στους διοργανωτές αθληµάτων και στους πωλητές να µπορούν να 

ανεβάσουν πληροφορίες σχετικές µε τα αθλήµατα και τα προϊόντα. 

 

 

Σχήµα 3.7 

Αρχιτεκτονική του συστήµατος: Το ανεπτυγµένο σύστηµα είναι µια διαδραστική 

εφαρµογή που επιτρέπει τους χρήστες  να αναζητούν και να ανακτούν δεδοµένα από 

όλο το Internet. Για να πετύχει αυτό το σκοπό, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει 
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µε τον server και αυτή η διαδικασία συµπεριλαµβάνει ανταλλαγή δυαδικών και 

πολυµεταβλητών πληροφοριών. Σε αυτή την έρευνα, µια τριαδική αρχιτεκτονική 

χρησιµοποιήθηκε στο σχεδιασµό του συστήµατος, που αποτελείτε από την βαθµίδα 

του πελάτη, από την βαθµίδα του server και από την βαθµίδα της βάσης δεδοµένων, 

όπως φαίνεται και στο σχήµα 3.8. Η βαθµίδα 1 περιέχει τον web browser που 

επεξεργάζεται τα αιτήµατα που δηµιουργούνται σε µορφή µηνύµατος ΗΤΤΡ και το 

στέλνει µέσω Internet στην µεσαία βαθµίδα. Η βαθµίδα 2 είναι η εφαρµογή του 

server, η οποία περιέχει την κωδικοποίηση και οι διεπιφάνειες του συστήµατος. Η 

εφαρµογή του συστήµατος θα επεξεργαστεί τα ΗΤΤΡ αιτήµατα του πελάτη και τα 

απαιτούµενα αποτελέσµατα επιστρέφονται και εµφανίζονται στον web browser. Ο 

server θα ανακτήσει επίσης όποια δεδοµένα ζητήθηκαν επικοινωνώντας µε την βάση 

δεδοµένων στην βαθµίδα 3. 

 

 

Σχήµα 3.8 
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Στάδιο Σχεδιασµού και Κωδικοποίησης του Προγράµµατος: Σε αυτό το στάδιο, 

το πρόγραµµα σχεδιάζεται και η κωδικοποίηση γίνεται για να µετατραπεί το σχέδιο 

σε ένα λειτουργικό εργαλείο. 

 

∆ιεπιφάνειες της Αθλητικής Ενηµερωτικής Πύλης: Το σχήµα 3.9 παρουσιάζει τις 

λειτουργίες για την αναζήτηση γεγονότων µε βάση την ηµεροµηνία, την τοποθεσία ή 

τον τύπο του αθλήµατος. Οι µελλοντικοί συµµετέχοντες θα είναι ικανοί να 

αναζητήσουν γεγονότα µε βάση το όνοµα του γεγονότος, την τοποθεσία και την 

ηµεροµηνία του γεγονότος και ένα παράδειγµα των αποτελεσµάτων που θα 

λαµβάνουν φαίνεται στο σχήµα 3.10. Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες µπορούν να 

κάνουν κλικ στον υπερσύνδεσµο που παρέχεται για να προχωρήσουν στην σελίδα της 

διαδικτυακής εγγραφής στο γεγονός όπως φαίνεται στο σχήµα 3.11. 

Το σχήµα 3.12 δείχνει τη λειτουργία που χρησιµοποιείται από τον SO για να 

προσθέσει νέα αθλητικά γεγονότα στο internet όπου οι χρήστες του συστήµατος θα 

µπορούν να δουν τις λεπτοµέρειες του γεγονότος όπως φαίνεται στο σχήµα 3.10. Το 

σχήµα 3.13 δείχνει ένα παράδειγµα της σελίδας που δείχνει τις λεπτοµέρειες των 

συµµετεχόντων που εγγράφηκαν σε ένα συγκεκριµένο γεγονός. 

Το σχήµα 3.14 δείχνει την σελίδα που µπαίνει ο διαχειριστής του συστήµατος για να 

παρακολουθήσει τους SO που έχουν εγγραφεί στο σύστηµα και ο διαχειριστής µπορεί 

να εντοπίσει παράνοµους χρήστες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν σε SO ή ότι 

είναι πωλητές για να δηµοσιεύσουν άσχετες πληροφορίες. 
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Σχήµα 3.9 

 

 

Σχήµα 3.10 
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Σχήµα 3.11 

 

Σχήµα 3.12 
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Σχήµα 3.13 

 

Σχήµα 3.14 
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Συµπέρασµα: Η προτεινόµενη πύλη αναµένεται να προσφέρει οφέλη κυρίως στους 

Αθλητικούς Οργανισµούς και στους µελλοντικούς συµµετέχοντες καθώς προσπαθεί 

να ξεπεράσει τις αδυναµίες του ήδη υπάρχοντος συστήµατος (National Sports 

Complex, Malaysia, 2007). Θα µπορεί επίσης να παρέχει µία και µοναδική 

πλατφόρµα για διαφήµιση και προώθηση πληροφοριών σχετικών µε τα αθλήµατα 

καθώς και υπηρεσίες διαδικτυακής εγγραφής. Η παρακάτω λίστα δείχνει κάποια από 

τα πλεονεκτήµατα γενικά: 

� Παρέχει λειτουργίες αναζήτησης αθλητικών γεγονότων και λειτουργίες 

διαδικτυακής εγγραφής µε διάφορους αθλητικούς οργανισµούς σε µία µόνο 

ιστοσελίδα. 

� Μειώνει το κόστος και τον χρόνο που ξοδεύεται για την προώθηση και την 

εγγραφή από τους αθλητικούς οργανισµούς και τους συµµετέχοντες. 

� Βελτιώνει την επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες µέσω διαδικτυακών forums 

και συζητήσεων. 

� Μειώνει την ανάγκη για ανάπτυξη ιστοσελίδας από τους SO για να 

προωθήσουν τα αθλητικά τους γεγονότα ή τον αθλητικό τους εξοπλισµό. 

� Η διαδικασία της εγγραφής σε αθλητικά γεγονότα είναι πιο αποτελεσµατική 

καθώς τα δεδοµένα των συµµετεχόντων θα αποθηκεύονται σε µια βάση 

δεδοµένων και οι πληρωµές θα γίνονται διαδικτυακά. 

� ∆ηµιουργεί ένα περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατία. 

� Τα πλεονεκτήµατα που αναφέρονται πιο πάνω θα µπορούν να υποστηρίξουν 

τη συµµετοχή στα αθλήµατα και έτσι να βελτιώσουν την κατάσταση της 

υγείας µεταξύ του πληθυσµού, να αυξήσουν την παραγωγικότητα της 

εργασίας και να συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη. 
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∆εν µπορούµε να αρνηθούµε ότι τα αθλήµατα µπορούν να παίξουν ένα µεγάλο 

ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη, την βελτίωση της εκπαίδευσης, την καλύτερη 

υγεία και την ειρήνη. Ο στόχος της ανάπτυξης της πύλης είναι η υποστήριξη της 

συµµετοχής σε αθλητικά γεγονότα και ταυτόχρονα η παροχή µιας πλατφόρµας για 

τους SO για να προωθήσουν τα αθλητικά τους γεγονότα. Αυτός ο στόχος δεν θα 

µπορούσε να επιτευχθεί αν οι άνθρωποι δεν γνώριζαν την πύλη και τις υπηρεσίες 

που παρέχει. Άλλωστε, οι SO πρέπει να συµµετέχουν ενεργά χρησιµοποιώντας τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από την πύλη κυρίως ενηµερώνοντας συνεχώς την 

πύλη µε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τα αθλητικά γεγονότα. Μόνο οι πιο 

ενηµερωµένες και δυναµικές ιστοσελίδες µπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες 

και να δηµιουργήσουν στην πραγµατικότητα ένα αίσθηµα πίστης προς την 

ιστοσελίδα. Πιο εκτεταµένη έρευνα µπορεί να γίνει για να υποστηρίξει ένα 

πολύγλωσσο περιβάλλον  και µιας µεγαλύτερης ποικιλίας χρηστών εκτός από τη 

δηµιουργία σταθερών και διαδικασιών για τη διαχείριση της Αθλητικής Πύλης 

Πληροφοριών και τη διαβεβαίωση της πλήρης χρησιµοποίησης της πύλης. 
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Case Study 4: VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ   

   

Εισαγωγή 

Η παρακολούθηση επιλεγµένων αποσπασµάτων βιντεοσκοπηµένων αγώνων, 

αθλητικών κινήσεων ή και προπονήσεων για την ανάλυση τεχνικής, τακτικής κλπ. 

αθλητών/τριών µέσα από κεντρική  βιντεοβάση δεδοµένων είναι µια ιδέα που 

απασχόλησε τους Chang, Ch. W. και Lee Sh.Y., (1997) και πλέον είναι υλοποιήσιµη. 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πολυµεσικής αυτής βάσης δεδοµένων είναι η 

«κατ’ απαίτηση» επιλογή του οπτικοαουστικού υλικού που βρίσκεται αποθηκευµένο 

σε έναν διακοµιστή (server), και  η αναδιανοµή του  µέσα από τοπικό, ευρυζωνικό ή 

ακόµη και από το ίδιο το διαδίκτυο. Ο Lindner και οι συνεργάτες του , (2000) 

προτείνουν τεχνικές για την µετάδοση πολυµεσικών δεδοµένων σε πραγµατικό 

χρόνο.  

Αφορµή για την εξελιγµένη δυνατότητα χρήσης εποπτικού υλικού σε επίπεδο 

αθλητικών συλλόγων, έδωσαν τα αποτελέσµατα µίας παγκοσµίως πρωτότυπης 

εφαρµογής πολυµεσικής βάσης δεδοµένων, που βασίστηκε στην εφαρµογή των 

(Tsimpiris A., Tsamourtzis Ε., Sfingos N., Zaggelidis G, Zaggelidis S, 2006), και 

υλοποιήθηκε στο Ολυµπιακό Χωριό κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων στη 

χώρα µας (Αθήνα 2004) από οµάδα στελεχών, σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, κατασκευάστηκε µια βιντεοβάση δεδοµένων, όπου οι 

αθλητές έβλεπαν «κατ’ απαίτηση» τα Ολυµπιακά Αγωνίσµατα µέσα από δίκτυο 

υπολογιστών. Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσίας οργανώθηκε στη Βιβλιοθήκη του 

Ολυµπιακού Χωριού µέσα από Gigabit Lan και τροφοδότησε κατά τη διάρκεια των 
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Αγώνων τους ενδιαφερόµενους αθλητές-προπονητές  µε κατ’ απαίτηση εικόνα βίντεο 

της συµπιεσµένης µορφής MPEG I.  

Παρόµοια δυνατότητα µε τους αθλητές του Ολυµπιακού Χωριού δόθηκε και στους 

δηµοσιογράφους στο MPC, µέσω εσωτερικής ιστοσελίδας και επανακωδικοποιηµένα 

αρχεία βίντεο σε µορφή βίντεο ροής (wmv), σε µη προσβάσιµο δίκτυο για το κοινό. 

Το οπτικοαουστικό υλικό στο οποίο είχαν πρόσβαση αθλητές, προπονητές και 

δηµοσιογράφοι είχε συνολικό όγκο 3.360 ωρών βίντεο. Το συγκεκριµένο έργο 

ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα 

καταγεγραµµένα στατιστικά στοιχεία χρήσης, αφού σε 16 µέρες λειτουργίας 

καταγράφηκαν 23.000 αναζητήσεις στο σύστηµα και παραδόθηκαν 10.000 VCD 

στους ενδιαφερόµενους της υπηρεσίας.  

Με παρόµοιο τρόπο φαίνεται εφικτή η προσαρµογή βιντεοσκοπηµένου αθλητικού 

υλικού στις λειτουργίες του προγράµµατος για χρήση από τους αθλητικούς 

συλλόγους. Η έρευνα πάνω στη χρήση βιντεοσκοπηµένου υλικού έδειξε θετική 

αναπροσαρµογή του στο έργο του διδάσκοντα σύµφωνα µε τους (Aichele D.B., Caste 

K., 1994), (Tσαµουρτζής Ε., Σίσκος, Α., 2001), (Σφίγγος Ν., Τζεκάκη Μ., Τσιµπίρης 

Α., 2006). Έτσι υλοποιήθηκε µια εφαρµογή client/server µε µια κεντρική βάση 

δεδοµένων και µε δυνατότητα διάδοσης της οπτικοακουστικής πληροφορίας σε κάθε 

φορέα, είτε αυτός είναι αθλητική Οµοσπονδία, Σύλλογος ή ακόµη και το ίδιο το 

Υφυπουργείο Αθλητισµού, όπου θα µπορούσε να υπάρχει κεντρικός διακοµιστής 

(server), ο οποίος να εξυπηρετεί τις αιτήσεις µέσα από οποιοδήποτε δίκτυο. Οι 

ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων των δικτύων αυξάνονται. Ήδη αναφέροντα 

ταχύτητες διαµεταγωγής 16, 25 ακόµη και 50 Mbps σε επίπεδο διαδικτύου. Αυτό 

σηµαίνει ότι είναι ήδη είναι ικανές να µεταφέρουν µε σχετική άνεση βιντεοδεδοµένα.  
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Σχεδιασµός – Ανάπτυξη Εφαρµογής  

Έχοντας αυτά υπ’ όψη, κατασκευάστηκε µια πολυµεσική εφαρµογή σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Borland C++ (Hollingwirth, 2004). Για την καταγραφή και 

ανατροφοδότηση του βίντεο χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση TAMovie µε προηγµένες 

δυνατότητες. Οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (Elmari R., NavatheS.B, 2001) που 

χρησιµοποιήθηκαν παρείχαν όλα τα σχετικά πλεονεκτήµατα των βάσεων δεδοµένων. 

Ειδικότερα, έγινε χρήση της σχεσιακής βάσης δεδοµένων (RDBMS)  MySql. Η 

εφαρµογή έχει τέσσερις διαφορετικές διεπαφές χρήσης σε µορφή καρτελών (tabs). Οι 

καρτέλες αυτές είναι : α) καταχώριση – ανάλυση, β) αναζήτηση – ανατροφοδότηση, 

γ) διαχείριση της βιντεοβάσης, δ) καταγραφή – δηµιουργία ψηφιακού βίντεο. Η όλη 

εφαρµογή στηρίζεται στη δηµιουργία έργων (project) και την καταχώρηση των 

σκηνών βάσει κριτηρίων – λέξεων κλειδιά σε σχέση µε το περιεχόµενό του βίντεο 

(Körndle H., Marder U., Robbert G., 1998).  

   

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Η εφαρµογή της βιντεοβάσης στον αθλητισµό δίνει τη δυνατότητα συνύπαρξης 

βιντεοσκοπηµένων πρότυπων προπονήσεων, εκτελέσεων αθλητικών κινήσεων, 

προπονητικής µεθοδολογίας µε εξειδικευµένα παραδείγµατα νέων τάσεων για κάθε 

άθληµα, αναλυµένων αγώνων κλπ., όπου ο αθλητής ή προπονητής κάθε συλλόγου, θα 

έχει µια πηγή άντλησης πολυµεσικής πληροφορίας για το εκάστοτε αντικείµενο. 

Άλλωστε, µια ανανεώσιµη βιντεοβάση αποτελεί πάντα ένα δυναµικό εργαλείο 

χρήσης. Σε βάθος χρόνου θα υπάρχει αρχείο εύκολα προσβάσιµο, βασισµένο σε 

διεθνή πρότυπα (mpg, avi κλπ.) σαν κληρονοµιά για τις µελλοντικές γενιές και για 

την ανάπτυξη των αθληµάτων.  
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CASE STUDY 5:  Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Πεκίνου 2008 

χτίζουν ένα ισχυρό και ευέλικτο σύστηµα αναζήτησης 

πληροφοριών  

 Στους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, η Κίνα, φιλοξένησε 10.000 

αθλητές, 302 εκδηλώσεις, 7 εκατοµµύρια θεατές, και πάνω από 20.000 διεθνή µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης. Το Πεκίνο χρησιµοποίησε µια διαδικτυακή πύλη που 

ονοµάζεται INFO 2008 για την παροχή των εταίρων στους Ολυµπιακούς Αγώνες και 

των µέσων ενηµέρωσης µε συνεχώς ενηµερωµένες πληροφορίες και τα αποτελέσµατα 

των εκδηλώσεων. Για να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες αµέσως, η Οργανωτική 

Επιτροπή του Πεκίνου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες (BOCOG) υλοποίησε µια 

ισχυρή λύση αναζήτησης για το INFO 2008, που απέδωσε σε υψηλά επίπεδα και 

ενσωµάτωσε στην διεπαφή της πύλη του χρήστη. Η BOCOG χρησιµοποίησε το 

Microsoft ® Office SharePoint ® Server 2007 για να δηµιουργήσει τις ισχυρές 

δυνατότητες αναζήτησης για το INFO 2008, ώστε οι χρήστες να µπορούν να βρουν τα 

πραγµατικά περιστατικά που χρειάζονται εύκολα και γρήγορα (Micosoft Case 

Studies, 2008). Οι Ολυµπιακοί αθλητές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, καθώς και τα 

διαπιστευµένα µέσα ενηµέρωσης ήταν σε θέση να αναζητήσουν και να βρούν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτυχηµένη παρουσίαση, την προβολή, καθώς 

και την δηµοσιογραφική κάλυψη των 29 Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων.  

Κατάσταση  

Οι Θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες είναι το µεγαλύτερο, πιο πολύπλοκο και 

αναµφισβήτητα το πιο διάσηµο αθλητικό γεγονός στον κόσµο. Το Πεκίνο 

διοργάνωσε 302 εκδηλώσεις σε 37 χώρους, όπου περισσότεροι από 10.000 αθλητές 
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από περίπου 200 χώρες διαγωνίστηκαν σε 28 αθλήµατα. Η Οργανωτική Επιτροπή του 

Πεκίνου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες (BOCOG) πούλησε 7 εκατοµµύρια εισιτήρια 

για τους αγώνες και να φιλοξένησε πλήθος διεθνών µέσων ενηµέρωσης από όλο τον 

κόσµο. 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες ήταν η µεγαλύτερη διεθνής εκδήλωση που φιλοξένησε ποτέ η 

Κίνα, η οποία προώθησε τους αγώνες του Πεκίνου για να επισηµάνει την ανάδυσή 

της στην παγκόσµια σκηνή. Ο προϋπολογισµός της κατασκευής των εγκαταστάσεων 

ήταν περισσότερος από 2 δις δολάρια, και η BOCOG απασχόλησε περισσότερο από 

5.000 αµειβόµενο προσωπικό και 100.000 εθελοντές για να διαχειριστούν και να 

παρουσιάσουν τους Ολυµπιακούς του 2008.  

Με τον κόσµο να παρακολουθεί, η BOCOG έπρεπε να παρέχει τα διεθνή µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης µε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια των 

αγώνων η BOCOG στηρίχθηκε σε µια ισχυρή πλατφόρµα που ονοµάζεται INFO 2008 

για την έρευνα και την παρουσίαση λεπτοµερών πληροφοριών για τους αγώνες, στο 

προσωπικό, τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς και στους επίσηµους Ολυµπιακούς εταίρους. 

Έπρεπε να παρέχει εύκολη πρόσβαση στο INFO 2008, και έτσι η BOCOG 

εγκατέστησε 2.500 τερµατικά στις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις και διένειµε 3.500 

ασύρµατες κάρτες στους  INFO 2008 χρήστες.  

Το INFO 2008, συγκέντρωνε και συνεχώς ενηµέρωνε τεράστιες ποσότητες 

δεδοµένων από το on-Venus Results System, ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου, καθώς και από άλλες πηγές. Η INFO 2008 Ιστοσελίδα είχε 

τουλάχιστον 300.000 σελίδες που δηµιουργούνταν αυτόµατα από τις µηχανές 

συλλογής πληροφοριών παρουσιάζοντας το περιεχόµενο στα αγγλικά, κινέζικα, και 

τα γαλλικά. Τα περισσότερα περιεχόµενα ενηµερωνόταν κάθε λίγες ώρες, και κάποια 
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περιεχόµενα, όπως αποτελέσµατα εκδήλωσης και των µεταλλίων, ενηµερωνόταν  

κάθε λίγα λεπτά.  

Περισσότεροι από 20.000 χρήστες, κυρίως του προσωπικού των µέσων ενηµέρωσης, 

βασίστηκαν στην INFO 2008 για γρήγορη αναζήτηση για να βρούν τις λεπτό ανά 

λεπτό πληροφορίες των Ολυµπιακών Αγώνων που χρειάζονταν. Πολλές χιλιάδες 

χρήστες χρησιµοποίησαν το INFO 2008 ταυτόχρονα. Η BOCOG είχε καταλάβει ότι 

έπρεπε να παράσχει µια ισχυρή και ευέλικτη λύση αναζήτησης για το INFO 2008, 

που θα εκτελεί αξιόπιστα και σε υψηλά επίπεδα και να ενσωµατώνει εύκολα και 

χωρίς δυσκολία στην διεπαφή του χρήστη του  INFO 2008.  

Η BOCOG χρειαζόταν µια λύση αναζήτησης που θα µπορούσε να αριθµήσει στοιχεία 

από πολλαπλές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των ειδήσεων, προφίλ, των µεταλλίων, 

την κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες, τα προγράµµατα εκδηλώσεων και τα 

αποτελέσµατα, όλα να παρουσιάζονται σε τρεις γλώσσες και να ενηµερώνονται σε 

διαφορετικές συχνότητες. Χρειαζόταν επίσης µια λύση µε Web based διαχείριση που 

θα επέτρεπε στους διαχειριστές να προγραµµατίσουν πλήρεις και σταδιακές 

ενηµερώσεις και, εφόσον απαιτείται, τη βελτιστοποίηση του συστήµατος κατά τη 

διάρκεια των αγώνων χωρίς τη διατάραξη της ροής των πληροφοριών.  

Λύση  

Η BOCOG αξιολόγησε διάφορες λύσεις αναζήτησης, συµπεριλαµβανοµένων 

προσφορές από τη Microsoft και την Google. Μετά από τα θετικά αποτελέσµατα και 

από δοκιµές επιδόσεων και την καταλληλότητα του Microsoft ® Office SharePoint ® 

Server 2007, και µετά την αξιολόγηση των ισχυρών τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης 
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που προσφέρει η Microsoft, η BOCOG τελικά αποφάσισε ότι το Office SharePoint 

Server 2007 θα είναι η σωστή λύση αναζήτησης για το INFO 2008.  

 «Αξιολογήσαµε τεχνολογίες αναζήτησης από τη Microsoft, Google και άλλους 

παρόχους, και καταλήξαµε ότι το Office SharePoint Server 2007, θα εκτελέσει το 

καλύτερο κάτω από την πίεση των Ολυµπιακών Αγώνων», λέει ο Τσεν Τσιν, 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου στο BOCOG.  

Χρησιµοποιώντας Web τεχνολογίες υπηρεσιών για την ενσωµάτωση του Office 

SharePoint 2007 µε το INFO 2008 στο Web, η BOCOG ανέπτυξε µια στρατηγική 

αναζήτησης προσαρµοσµένη για να καλύπτει το συγκεκριµένο περιεχόµενο-

ενηµέρωση και άλλες απαιτήσεις της INFO 2008. Η BOCOG  χρησιµοποίησε στη 

συνέχεια, δυνατότητες αναζήτησης στο Office SharePoint Server 2007 για να παρέχει 

τους INFO 2008 χρήστες µε πλήρεις και ισχυρές λειτουργίες αναζήτησης. Κατά τη 

διάρκεια των αγώνων, το προσωπικό που εργάζεται σε διάφορους χώρους, 

ενηµερώνει συνεχώς µε εισαγωγή δεδοµένων που µεταφέροντο στο INFO 2008. Οι 

δηµοσιογράφοι και οι άλλοι τελικοί χρήστες αλληλεπιδρούν µε την INFO 2008 

διεπαφή χρήστη ώστε να εισάγετε ένα ερώτηµα αναζήτησης και στη συνέχεια το 

Office SharePoint Server 2007 ανατροφοδοτεί τα αποτελέσµατα αναζήτησης στο 

INFO 2008 web interface.  

Χρησιµοποιώντας τεχνολογία εξισορρόπησης φορτίου για την ανάπτυξη πολλών 

SharePoint Server υπολογιστές που βασίζονται σε διακοµιστή, η BOCOG 

απασχόλησε πλεονάζοντες υπηρεσίες για την υποστήριξη ταυτόχρονης αναζήτησης 

από πολλούς χρήστες. Αν κάποιο server αποτύχει, οι άλλοι servers θα συνεχίσουν να 

παρέχουν λειτουργικότητα αναζήτησης. Οι διαχειριστές του συστήµατος θα είναι σε 

θέση να τροποποιήσουν γρήγορα τη διαµόρφωση αναζήτησης ανά πάσα στιγµή, 
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εφόσον είναι αναγκαίο, µέσω ενός Web-based interface διαχείρισης και ευέλικτες, 

εύκολες στη χρήση διοικητικές λειτουργίες.  

"Θα υπάρξουν πολλοί σηµαντικοί χρήστες ταυτόχρονα για την αναζήτηση του INFO 

2008," λέει ο Chen. "Κοιτάξαµε το φορτίο του συστήµατος να υποστηρίζει αυτούς 

τους χρήστες, και είµαστε σίγουροι ότι το Office SharePoint Server 2007, µας 

βοήθησε να επιτύχουµε µε επιτυχία την ποιότητα των πληροφοριών."  

Λογική Αρχιτεκτονική  

 Η µηχανή αναζήτησης ανιχνεύει συνεχώς τις ιστοσελίδες στο Game System 

Information Service στο Web και κατασκευάζει ένα ευρετήριο για κάθε ερώτηµα. Το 

Game System Information Service στο Web περιέχει επίσης µια σελίδα αναζήτησης. 

Αυτή η σελίδα προβάλλει το ερώτηµα στη µηχανή αναζήτησης των υπηρεσιών Web 

και επιτρέπει στους χρήστες να εισαγάγουν µια λέξη κλειδί αναζήτησης και να 

λάβουν ακριβή αποτελέσµατα αναζήτησης που παρέχονται στο ύφος που 

καθορίστηκε από την BOCOG.  

Η µηχανή αναζήτησης είναι χαλαρά συνδεδεµένη, και συνδυάζεται αρµονικά µε το 

Game System Information Service στο Web. Η µηχανή αναζήτησης χειρίζεται όλα τα 

crawling, ευρετήρια, και την απάντηση του ερωτήµατος (συµπεριλαµβανοµένων των 

αποτελεσµάτων και κατάταξη) και αλληλεπιδρά µε το Game System Information 

Service στο Web για να εισαγάγει την πληροφορία. Η µηχανή αναζήτησης admin 

εκτελεί όλα τα καθήκοντα διαχείρισης µέσω της µηχανής αναζήτησης UI που 

βασίζεται στο Web.  
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Οφέλη  

Με το Office SharePoint Server 2007, η BOCOG  ήταν  σε θέση να παράσχει τους 

INFO 2008 χρήστες µε υψηλές επιδόσεις, και υψηλό βαθµό δυνατότητας 

ολοκλήρωσης της αναζήτησης. Οι αθλητές των Ολυµπιακών Αγώνων, τα διεθνή 

ΜΜΕ, καθώς και οι επίσηµοι εταίροι των αγώνων έχουν γρήγορη, εύκολη και 

αξιόπιστη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτυχηµένη 

παρουσίαση, την προβολή, και την έκθεση των Αγώνων.  

Η BOCOG µεγιστοποίησε την απόδοση της επένδυσής της µε την απασχόληση του 

Office SharePoint Server 2007 για να παράσχει µια λύση αναζήτησης που ήταν 

αξιόπιστη, ευέλικτη, επεκτάσιµη, και να υποστηρίζεται πλήρως.  

Υψηλή Αξιοπιστία  

Με τις πολλαπλές εµφανίσεις του Office SharePoint Server 2007, η υψηλή κάλυψη 

της λύσης παρέχει την INFO 2008, µε µια ιδιαίτερα αξιόπιστη µηχανή αναζήτησης. 

Σε περίπτωση βλάβης του διακοµιστή, τα άλλα servers συνεχίζουν να παρέχουν 

υπηρεσίες, έτσι ώστε οι συχνές λειτουργίες δεν επηρεάζονται και οι χρήστες δεν 

παρατηρούν καµία διαφορά στην απόδοση.  

Ευέλικτες ∆ιοικητικές ∆υνατότητες  

Οι διαχειριστές του INFO 2008 απήλαυσαν ευέλικτες και άνετες επιλογές σχετικά µε 

την διαµόρφωση της µηχανής αναζήτησης και την παρακολούθηση των επιδόσεων. 

Με την τροποποίηση της διαµόρφωσης της αναζήτησης και την ένταξη των Office 

SharePoint Server 2007 µε το λογισµικό του συστήµατος ελέγχου της Microsoft, οι 

διαχειριστές συστήµατος µπορούν να εξακολουθήσουν να έχουν επίγνωση της 
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επιχειρησιακής κατάστασης κάθε διακοµιστή αναζήτησης και να λαµβάνουν τα µέτρα 

διαχείρισης που απαιτούνται για να διατηρήσουν τη βέλτιστη απόδοση του 

συστήµατος.  

Υψηλή επεκτασιµότητα και ∆υναµικότητα Ενσωµάτωσης  

Με τις ανοιχτές πύλες και το πρωτόκολλο στο Office SharePoint Server 2007, οι 

INFO 2008 προγραµµατιστές µπορούν να εφαρµόζουν ευέλικτα τη λειτουργικότητα 

της µηχανής αναζήτησης για εντελώς προσαρµοσµένη αναζήτηση. Το ανοικτό 

πρωτόκολλο, επίσης, εξασφαλίζει ότι η µηχανή αναζήτησης είναι άψογα  

ενσωµατωµένη µε την INFO 2008 δικτυακή πύλη.  
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CASE STUDY 6 : Στην καρδιά των Ολυµπιακών Αγώνων 

 
Ο Yan Noblot, διευθυντής προγράµµατος του Σιγκαπούρη 2010 YOG, της Atos 

Origin, δίνει στον διαδικτυακό εκδότη του MIS Asia µια σπάνια µατιά στις 

λειτουργίες του Κέντρου Επιχειρησιακής Τεχνολογίας και πώς αυτό προσφέρει 

υποστήριξη ΙΤ σε ένα από τα µεγαλύτερα show του πλανήτη αυτή τη στιγµή (Zafar 

2010). 

 

Σιγκαπούρη, 23 Αυγούστου 2010 – Σε τρεις ηµέρες (26 Αυγούστου 2010), η 

διοργάνωση των Νεανικών Ολυµπιακών Αγώνων (YOG), που φιλοξενήθηκαν στην 

Σιγκαπούρη, θα τελειώσουν. Αφού αγωνίστηκαν στο στάδιο για 12 µέρες (14-26 

Αυγούστου), 36000 αθλητές από 107 µέρες, έχοντας διασκεδάσει περίπου 370000 

θεατές, θα επιστρέψουν σπίτια τους – µε ή χωρίς µετάλλια. Τα µέλη της οργανωτικής 

επιτροπής και 1400 αντιπρόσωποι οµάδων θα πάρουν µια ανάσα ανακούφισης. Η 

οργάνωση ενός γεγονότος αυτής της κλίµακας δεν είναι ακριβώς περίπατος. 

 

Ανάµεσα σ’ αυτούς που θα θέλουν να χαλαρώσουν λίγο µετά το ρίξιµο της αυλαίας 

είναι ο Yan Noblot, διευθυντής προγράµµατος, Σιγκαπούρη 2010, Atos Origin – και 

οι δεκάδες τεχνικοί της οµάδας του. Και για να είµαστε ακριβείς, εννοούµε 1000 

µέλη της οµάδας. 

 

Συναντάω έναν χαµογελαστό Noblot  την Παρασκευή το απόγευµα (20 Αυγούστου) 

στο Κέντρο Επιχειρησιακής Τεχνολογίας (TOC) στα γραφεία της Οργανωτικής 

Επιτροπής Νεανικών Ολυµπιακών Αγώνων στην Σιγκαπούρη, στην οδό Kay Siang 1. 
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Ο Noblot, ο οποίος δουλεύει στην Atos Origin, µια ηγετική διεθνής εταιρεία IT 

υπηρεσιών και παγκόσµιος συνεργάτης των Ολυµπιακών Αγώνων, διευθύνει την IT 

πίσω από την πρώτη YOG. Όταν τον συνάντησα, οι αγώνες γινόταν ακόµα, και ο 

Noblot µίλησε για τα ΙΤ συστήµατα πίσω τους µε µια διαβεβαίωση ότι γίνονται µε 

σκληρή δουλειά και εµπειρία, πάντα µε τον φόβο των µη αναµενόµενων 

προκλήσεων. Μίλησε για την πρόκληση της µοίρας. 

 

“Αυτό είναι ένα πολύπλοκο σχέδιο και τα πάντα πρέπει να δουλεύουν κανονικά”, 

είπε, στα αγγλικά αλλά µε γαλλική προφορά. “∆εν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σε αυτό 

το σχέδιο”. 

 

Έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε τεχνολογικό λάθος θα ήταν ντροπή καθώς τα 

συστήµατα  ΙΤ των αγώνων συµπεριλαµβάνουν περισσότερους από 2000 

υπολογιστές, 250 servers, 1200 δικτυακές συσκευές διασκορπισµένα σε πάνω από 35 

ανταγωνιστικές και µη διοργανώσεις. 

 

Καθόµαστε σε ένα σχεδόν άδειο δωµάτιο συνεδριάσεων. Μου δίνει ένα ιστορικό των 

αγώνων και την συσχέτιση της Atos Origin µε τους Ολυµπιακούς. “Σαν Παγκόσµιος 

ΙΤ Συνεργάτης για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και Ολυµπιακός Συνεργάτης (TOP), η 

Atos Origin ενσωµατώνει, διαχειρίζεται και εξασφαλίζει τα πολλά ΙΤ συστήµατα που 

αναµεταδίδουν αποτελέσµατα, γεγονότα και πληροφορίες για τα αθλήµατα στους 

θεατές και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σ’ όλο τον κόσµο,” είπε. 

 

Η Atos συνεργάζεται µε την IOC από το 2000 και οι Αγώνες της Σιγκαπούρης είναι 

οι δέκατοι Ολυµπιακοί Αγώνες που διαχειρίζεται. Αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο, 



 70 

εξοµολογείτε ο Noblot – υπήρχαν κάποιες καινούριες προκλήσεις στο σχεδιασµό του 

λογισµικού καθώς η οργάνωση των αγώνων είναι καινούρια – η IOC είχε να 

παρουσιάσει καινούριο µεγάλο γεγονός από τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 

του 1942. “Ήταν ένα γεγονός ευρείας µετάδοσης και υπήρχαν σταθερά όρια χρόνου,” 

λέει ο Noblot. “Το σχέδιο επίσης διαφέρει από τα προηγούµενα λόγω της µορφής 

κάποιων καινούριων αγωνισµάτων, τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και την 

εστίαση στο Internet. 

 

Ενοποίηση ΙΤ 

 

Σύµφωνα µε τoν Noblot, ως ενοποιητής των ΙΤ συστηµάτων για την Σιγκαπούρη 

2010, η Atos Origin είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασµό, το χτίσιµο, και τη λειτουργία 

των ΙΤ συστηµάτων για τους αγώνες, κάτω από την καθοδήγηση του τεχνολογικού 

τµήµατος της Οργανωτικής Επιτροπής YOG (SYOYOG) της Σιγκαπούρης. 

 

Ο Noblot µου εξηγεί ότι αυτό το πολύπλοκο σχέδιο ΙΤ βρίσκεται υπό κατασκευή εδώ 

και 14 µήνες – οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2009. Το σχέδιο περιλαµβάνει 

τρία στάδια- ο σχεδιασµός ( η υποδοµή και οι λύσεις των ΙΤ των αγώνων), το χτίσιµο 

(και καθορισµό, εφαρµογή και ενσωµάτωση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ΙΤ) 

και τη λειτουργία ( µε µια οµάδα 1000 ΙΤ υπαλλήλων). 

 

Αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο. Τα συστήµατα ΙΤ της Σιγκαπούρης 2010 λειτουργούνταν 

από περισσότερους από 2300 επαγγελµατίες και εθελοντές ΙΤ. 
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Ο Noblot λέει ότι για την έκδοση της Σιγκαπούρης, η Atos Origin έχει σχεδιάσει και 

χτίσει δύο κεντρικά συστήµατα ΙΤ: το Games Management Systems (GMS) και το 

Information Diffusion Systems (IDS). 

 

Το GMS περιλαµβάνει το σύστηµα διαπίστευσης και ελέγχου πρόσβασης (ναι, 

χρησιµοποιούν τεχνολογία bar code και RFID), συστήµατα εισόδου και πρόκρισης 

αθληµάτων, τα συστήµατα άφιξης και αποχώρησης (για το Ολυµπιακό χωριό) και 

σύστηµα πληροφοριών προσωπικού (για το εργατικό δυναµικό και τη διαχείριση 

προσωπικού). 

 

“Το IDS είναι µια ακολουθία προγραµµάτων όπου όλες οι πληροφορίες σχετικές µε 

τον αθλητισµό, συµπεριλαµβανοµένων και των βιογραφιών αθλητών, λίστες έναρξης, 

αποτελέσµατα διαγωνισµών και νέα παραλαµβάνονται, επεξεργάζονται, 

παρακολουθούνται, και διαµοιράζονται,” λέει ο Noblot. 

 

Οι πληροφορίες από το IDS εκδίδονται και διανέµονται µέσω του συστήµατος 

πληροφοριών των Αγώνων, δεδοµένων για Ιστοσελίδες και ενός συστήµατος 

διαχείρισης πληροφοριακού περιεχοµένου. 

 

Σύµφωνα µε τον Noblot, η ασφάλεια ήταν επίσης ένα από τα βασικά συστατικά του 

χτισίµατος του συστήµατος. “Η ασφάλεια των συστηµάτων χτίστηκε στην υποδοµή 

από την αρχή,” είπε. Τα συστήµατα είναι ασφαλή από οποιαδήποτε διαδικτυακή 

επίθεση, µε διαβεβαίωσε. Ο λόγος είναι απλός – το δίκτυο των αγώνων και το 

Internet έχουν κρατηθεί χώρια, και υπάρχουν ισχυρά συστήµατα διαχείρισης 

κινδύνου και διαδικασίες ασφάλειας λειτουργιών που λαµβάνουν χώρα. 
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Μια αυστηρή φάση δοκιµασίας ακολουθεί µετά το σχεδιασµό και την κατασκευή των 

συστηµάτων. Μεγάλης κλίµακας άσκηση προσοµοίωσης και τεστ βασισµένα σε 

σενάρια εκτελέστηκαν για να αξιολογηθεί η ικανότητα και η ετοιµότητα της ΙΤ 

λειτουργικής οµάδας να ανταποκρίνεται σε 300 προκαθορισµένα συµβάντα τα οποία 

ενεργοποιούνται από µια σκιώδη οµάδα επισήµων. Τεχνολογικές οµάδες από τη 

SYOGOC, την Atos Origin και άλλους τεχνολογικούς συνεργάτες ξόδεψαν 

περισσότερες από 30000 ώρες δοκιµάζοντας και αξιολογώντας όλη την υποδοµή του 

ΙΤ για να επιβεβαιώσουν ότι το προσωπικό, η τεχνολογία και οι διαδικασίες µπορούν 

να λειτουργήσουν οµαλά και απρόσκοπτα, και να παραδώσουν υπηρεσίες ΙΤ χωρίς 

λάθη και να υποστηρίξουν τους αθλητές, τους επίσηµους των Ολυµπιακών, τα µέσα, 

τους εθελοντές και τους θεατές. 

 

Τεχνολογικά Λειτουργικά Κέντρα (TOC) 

Μετά την ενηµέρωση, ο Noblot µε πήγε ένα πάτωµα κάτω στο Τεχνολογικό 

Λειτουργικό Κέντρο – µια µεγάλη αίθουσα µε ένα γυάλινο τοίχο όπου 100 περίπου 

άνθρωποι παρακολουθούν τα συστήµατα. 

 

Οι προγραµµατιστές είναι ντυµένοι µε µπλουζάκια διαφορετικών χρωµάτων, για να 

διακρίνεται σε ποια εταιρεία δουλεύουν: Atos, Omega και Singtel. 

 

Τα TOC είναι λειτουργικά από τις 18 Ιουνίου 2010. Μέσα στην αίθουσα, ένα ζευγάρι 

από τεράστιες οθόνες είναι τοποθετηµένες στον κεντρικό τοίχο, η κάθε οθόνη δίνει 

διαφορετικές πληροφορίες: η µία δείχνει την πρόοδο στα ζωντανά γεγονότα, η άλλη 

δείχνει τα στάδια σε λειτουργία, και µια άλλη δείχνει ένα ζωντανό βίντεο µε νέα από 
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το γήπεδο. Υπάρχει και ένα µόνιτορ του οποίου η οθόνη είναι κενή. “∆όξα το Θεό,” 

λέει ο Noblot αστειευόµενος. “Αυτή η οθόνη δείχνει τα προβλήµατα. Μια κενή οθόνη 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα. Αυτά είναι καλά νέα.” 

 

Βλέποντας την τεράστια οµάδα µέσα στην αίθουσα, τον ρωτάω: έχετε καθηµερινές 

συναντήσεις µε την οµάδα? “ Ναι,” µου επιβεβαιώνει. “∆ύο φορές την µέρα. Μία 

στις 5.30 το πρωί και µία στη 1 το µεσηµέρι. Μπορεί να είναι και περισσότερες.” 

 

Μέσα στην αίθουσα, µου είπαν, όλος ο εξοπλισµός είναι µισθωµένος – τα µόνιτορ, οι 

server , οι συσκευές διαδικτύου και άλλες περιφερειακές συσκευές. Είναι τα desktop 

εικονοποιηµένα? Όχι δεν είναι, λέει ο Noblot. “Αλλά το λογισµικό των παιχνιδιών 

κάθονται σε ένα κέντρο δεδοµένων σε µια διαφορετική τοποθεσία, άρα είναι µια 

ιδιωτική υπόθεση κατά κάποιον τρόπο,” λέει. 

 

Όταν ρωτήθηκε για την αξία σε δολάρια ολόκληρου του σχεδίου Σιγκαπούρη YOG, ο 

Noblot δίνει ένα χαµόγελο µε νόηµα. “Αυτή είναι µια πολύ καλή ερώτηση και µου 

την κάνουν συχνά,” λέει, “αλλά δεν µπορώ να αποκαλύψω τα νούµερα – αυτό θα 

είναι µια παραβίαση του συµβολαίου µου.” 

 

Το µήνυµα ελήφθη, δεν τον πιέζω περισσότερο και φεύγω από το TOC, ευχόµενος σ' 

αυτόν και στην οµάδα του µια καλή και χωρίς λάθη συνέχεια για τις υπόλοιπες µέρες 

των Νεανικών Ολυµπιακών Αγώνων της Σιγκαπούρης 2010. Ξέρω ότι ο Noblot και η 

οµάδα του θα τα καταφέρουν µια χαρά. Οργάνωσαν το σχέδιο προσεχτικά και µε 

πολλή σκέψη και όλα τα συστήµατα είναι σε καλή κατάσταση. Η φράση η αρχή είναι 

το ήµισυ του παντός επαληθεύεται σε αυτή την περίπτωση. 
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Case Study 7:  Λύσεις για Χρονοµέτρηση και ∆ιαχείριση 
∆εδοµένων Αθληµάτων: Η Περίπτωση της LYNX 
Περιγραφή Σελίδα 
Η τεχνολογία της Lynx ενσωµατώνει για περισσότερο από µία δεκαετία την 

ανάδραση από τον πελάτη, γεγονός πού έχει ως αποτέλεσµα µία γραµµή προϊόντων 

εξατοµίκευσιµη και εύκολη στη χρήση (Lynx Systems Developers, 2011) . 

Αυτή η απλή ιδέα των συνδέσµων (links), µεταξύ των προϊόντων, αποτέλεσε στην 

πραγµατικότητα, το κίνητρο για το όνοµα της εταιρείας Lynx. Για τον πελάτη αυτό 

σηµαίνει ότι η διαχείριση των εκδηλώσεων είναι εύκολη: από τις λίστες εκκίνησης, 

ως την παραγωγή των αποτελεσµάτων και την απεικόνιση πληροφοριών στους 

πίνακες αποτελεσµάτων. Τα δεδοµένα ρέουν αµέσως και χωρίς λάθη. 

 Τα σύνολα της γραµµής προϊόντων της Lynx είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε ο πελάτης 

να έχει τη δυνατότητα να τα επεκτείνει µε δύο τρόπους : είτε µε την προσθήκη νέων 

προϊόντων, είτε µε την αναβάθµιση των υπαρχόντων προϊόντων σε υψηλότερων 

προδιαγραφών. Οι πελάτες µπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν 

προβλήµατα αν επιλέξουν να αγοράσουν ένα βασικό προϊόν, αφού υπάρχει η 

δυνατότητα να το αναβαθµίσουν αργότερα σε ένα πιο προχωρηµένο επίπεδο. 

Η δέσµευση της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση σηµαίνει ότι γίνονται 

συνεχώς βελτιώσεις στο σχεδιασµό λογισµικού και στην εφαρµογή νέων 

προγραµµάτων. Αλλά, χάρη στην δέσµευση της για δωρεάν αναβαθµίσεις 

λογισµικού, µπορούν πάντα να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν νέο λογισµικό.  

Οι πολυάριθµες πατέντες που η εταιρεία διατηρεί στις ΗΠΑ και παγκοσµίως είναι η 

απόδειξη για τη προηγµένη φύση των προϊόντων τους και την δέσµευση της για 

ανάπτυξη των προϊόντων. 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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ΣΤΙΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΤΟΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
 
 

 
 
 
Από το 1994 η Lynx παρέχει λύσεις ψηφιακού photo finish για εκδηλώσεις σε 

ολόκληρο τον κόσµο : από εκδηλώσεις του I.A.A.F Grand Prix ως αγώνες µικρών 

συλλόγων. Η τεχνολογία είναι ισχυρή και εύκολη στην χρήση. Επιπλέον, η σειρά των 

καµερών EtherLynx είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 

προστεθούν χαρακτηριστικά οποιαδήποτε στιγµή για να αναβαθµιστεί το υπάρχον 

σύστηµα, και υπάρχει ένα σύστηµα τέλειο για κάθε περίσταση.  

Στην κορυφή αυτής της σειράς, οι κάµερες του EtherLynx Fusion και του EtherLynx 

PRO παράγουν έγχρωµες εικόνες Photo Finish µε την υψηλότερη ευκρίνεια που είναι 

διαθέσιµη, και έχουν πολλά χαρακτηριστικά που τις ξεχωρίζουν στην αγορά, 

συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας να λειτουργούν ασύρµατα, και να 

τροφοδοτείται από µπαταρία. 

Συµπληρώνοντας τη σειρά των προϊόντων photo finish, υπάρχει το ReacTime 

Σύστηµα ανίχνευσης λανθασµένης εκκίνησης και τα συστήµατα 
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FieldLynx/LaserLynx για τη διαχείριση και µέτρηση των Αγώνων Στίβου. Όλα αυτά 

τα προϊόντα της Lynx περιλαµβάνουν την ικανότητα να επικοινωνούν µε µία ευρεία 

σειρά πινάκων αποτελεσµάτων από κατασκευές ανά την υφήλιο. 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
LYNX SYSTEM DEVELOPERS 

ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ PHOTO FINISH ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ  
 

Το Competition System είναι µία τέλεια πρώτη λύση για την χρονοµέτρηση των 

αθλητικών εκδηλώσεων. Περιλαµβάνει µία έγχρωµη κάµερα photo finish η οποία 

µπορεί να αποδίδει µέχρι και 1000 εικόνες το δευτερόλεπτο. Όπως όλα τα πακέτα 

λύσεων που είναι διαθέσιµα από τη Lynx, το Competition System περιλαµβάνει έναν 

αισθητήρα ανίχνευσης εκκίνησης, όλα τα καλώδια, όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό 

συναρµολόγησης της κάµερας, το λογισµικό MeetManagement, και την τεχνική 

υποστήριξη που είναι ασυναγώνιστη στη βιοµηχανία (Σχήµα 7.1). 

 

 
 

Σχήµα 7.1 
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΣΤΙΒΟΥ 
 
Με το πακέτο Grand Prix Elite όλες οι συνδέσεις δεδοµένων µε την περιοχή του 

 είναι χωρίς καλώδια (Σχήµα 7.2). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑ ΤΟΜΙΚ

ΕΥΜΕΝΕΣ  
 

Σχήµα 7.2 
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  
 
Χρησιµοποιείται ακριβώς η ίδια τεχνολογία για την Προπόνηση: Ο αισθητήρας 

ανίχνευσης λανθασµένης εκκίνησης τοποθετείται σε κάθε βατήρα εκκίνησης και 

µπορεί να συνδεθεί µε φωτοκύτταρα και µε έναν υπολογιστή για ένα ισχυρό σύστηµα 

προπόνησης (Σχήµα 7.3, Σχήµα 7.4).. 
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Σχήµα 7.3 
 
 

 
 

Σχήµα 7.4 
 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
 

Από το ντεπούτο τους στους Προκριµατικούς Ολυµπιακούς Αγώνες 2000 στις ΗΠΑ, 

τα ασύρµατα συστήµατα ReacTime χρησιµοποιούνται σε σπουδαίες Αθλητικές 

εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτό το ασύρµατο σύστηµα τοποθετείται σε 

κάθε βατήρα εκκίνησης και περιλαµβάνει οτιδήποτε χρειάζεται – 

συµπεριλαµβανοµένων ακουστικών και εκτυπωτή – και µπορεί επιπλέον να 
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λειτουργήσει ως καλωδιωµένο σύστηµα. Το λογισµικό ReacTime που 

περιλαµβάνεται, επιτρέπει τον λεπτοµερή χρόνο αντίδρασης µετά το γεγονός και την 

ανάλυσης εκκίνησης (Σχήµα 7.5). 

Ε  
Σ 

Σχήµα 7.5 
 

ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 
 
∆ύναµη στην παλάµη του χεριού : 

Η διαχείριση των Αγώνων Στίβου είναι εύκολη µε τις ασύρµατες µονάδες FieldLynx 

που τρέχουν µε υπολογιστές Windows CE (Σχήµα 7.6). Οι πληροφορίες του αθλητή 

κατεβαίνουν κατευθείαν από την κύρια βάση δεδοµένων του αγώνα. Οι βαθµοί του 

αθλητή εισάγονται γρήγορα και εύκολα και οι µονάδες είναι έτοιµες για τον πίνακα 

αποτελεσµάτων και το EDM (Σχήµα 7.7). 
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Σχήµα 7.6 

 
 

 
 

Σχήµα 7.7 
 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 
 

Τα συστήµατα LaserLynx Electronic Distance Measurement (EDM – Ηλεκτρονική 

Μέτρηση Απόστασης) και τα ανεµόµετρα εκπληρώνουν ή ξεπερνούν όλες τις 

συστάσεις της I.A.A.F για την ακρίβεια των µετρήσεων (Σχήµα 7.8). 
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Ε ΠΙΠΛΕΟΝ, 
ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ 

LYNX SYSTEM DEVELOPER 

Σχήµα 7.8 

 
KAYAK - CANOE – Κωπηλασία 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ή 
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 
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Για πάνω από 10 χρόνια η Lynx αναπτύσσει κλιµακωτές λύσεις οι οποίες µπορούν να 

χειρίζονται µικρές λεµβοδροµίες, ή εκδηλώσεις κύρους όπως τα Εθνικά 

Πρωταθλήµατα. Τα συστήµατα FinishLynx έχουν εγκατασταθεί στις Κωπηλατικές 

τοποθεσίες διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 1996 και του 2000. Η 

EtherLynx Fusion κάµερα photo finish µε FLEX διαθέτει µέχρι και 2700 pixels 

ύψους εικόνας και µπορεί να καλύψει τις πλατύτερες γραµµές τερµατισµού. Μπορεί 

επίσης να εξοπλιστεί µε συµβατό Nikon εικονοσκόπιο through the lens και µε φακό 

για γρήγορη, εύκολη και ακριβής εγκατάσταση. Με την ένταξη του ασύρµατου 

RadioLynx εκκίνησης και άλλα συστήµατα µετάδοσης ενδιαµέσων χρόνων, η Lynx 

έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα ακριβείας και αµεροληψίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ PHOTO FINISH 
 
ΤΟ Bronze (Χάλκινο) πακέτο για την εφαρµογή Κωπηλασίας /Canoe/Kayak/Dragon 

boat είναι µία τέλεια πρώτου επιπέδου λύση που παράγει υψηλής ποιότητας εικόνες 

και ακριβή αποτελέσµατα. Το πακέτο περιλαµβάνει µία χρονοµετρική µονόχρωµη 

κάµερα photo finish EtherLynx 2000 µε υψηλής ανάλυσης αναβάθµιση και ένα 

εικονοσκόπιο through-the-lens και φακούς zoom Νikon. Στο πακέτο περιλαµβάνονται 

επίσης ένα χρονόµετρο REI2 για πλήρεις ενιαίους ενδιαµέσους χρόνους, το υλικό 

εξοπλισµού και το λογισµικό του ασύρµατου RadioLynx – µετάδοση σήµατος 

εκκίνησης, το λογισµικό Αναπαραγωγής Γραφικών ResulTV, και όλα τα απαραίτητα 

καλώδια, και το σύστηµα εξοπλισµού της κάµερας (Σχήµα 7.9). 
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Σχήµα 7.9 
 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΥΣΕΩΝ 
 

Το Gold ( Xρυσό) πακέτο για αθλήµατα λεµβοδροµίας αποτελεί την τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας για αγώνες υψηλού επιπέδου. Η λίστα µε τα στοιχειά της EtherLynx 

κάµερας που περιλαµβάνονται στο πακέτο είναι εκτενής. Το PRO έχει τη δυνατότητα 

να είναι ασύρµατο, εξοπλισµένο µε ψηφιακό zoom, και παράγει υψηλής ποιότητας 

έγχρωµες εικόνες µέσω των φακών zoom Nikon. Στο πακέτο περιλαµβάνονται επίσης 

ένα χρονόµετρο REI2 για πλήρεις ενιαίους ενδιαµέσους χρόνους, το υλικό 

εξοπλισµού και το λογισµικό του ασύρµατου RadioLynx – µετάδοση σήµατος 

εκκίνησης, το λογισµικό Αναπαραγωγής Γραφικών ResulTV, και όλα τα απαραίτητα 

καλώδια, και το σύστηµα εξοπλισµού της κάµερας (Σχήµα 7.10). 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ, 
 

Σχήµα 7.10 

 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΙΑ 

 

 
 

Για περισσότερο από δέκα χρόνια η τεχνολογία της Lynx System Developers έχει 

χρησιµοποιηθεί στο υψηλότερο επίπεδο των εκδηλώσεων ποδηλατοδροµίας σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Από τον γύρο της Γαλλίας µέχρι τον Γύρο του Langawi, τα 

συστήµατα photo finish της Lynx αποτελούν τον χρυσό κανόνα για την τεχνολογία 
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παραγωγής αποτελεσµάτων. Στην κορυφή του φάσµατος των καµερών photo finish 

EtherLynx, οι κάµερες EtherLynx Fusion και EtherLynx PRO µπορούν να παράγουν 

έγχρωµες εικόνες photo finish υψηλότατης ανάλυσης που είναι διαθέσιµες 

(σκανάροντας µέχρι και 1000fps), και διαθέτουν πολλά χαρακτηριστικά που τις 

κάνουν να ξεχωρίζουν στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας να 

χειρίζονται ασύρµατα και να λειτουργούν ανεξάρτητα από την ισχύ του 

εναλλασσόµενου ρεύµατος. Το λογισµικό FinishLynx έχει τη δυνατότητα να 

ενσωµατώνει την τεχνολογία αναµετάδοσης από µία σειρά κατασκευαστών µε τα 

συστήµατα photo finish ώστε να παράγει σχεδόν ακαριαία αποτελέσµατα. Με 

συνδεδεµένο το προαιρετικό λογισµικό Time Trial, η παραγωγή αποτελεσµάτων σε 

αγώνες Time Trial είναι ευκολότερη από ποτέ : απλά, ορίστε ένα χρόνο εκκίνησης για 

κάθε ποδηλάτη, ή καταγράψτε έναν για κάθε ποδηλάτη µε φωτοκύτταρα, µε διακόπτη 

ταινίας, ή ακόµη και µε µία κάµερα EtherLynx. 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
LYNX SYSTEM DEVELOPERS 

ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ∆ΡΟΜΟΥ  
 
Το βασικό πακέτο λύσεων για εκδηλώσεις Ποδηλατοδροµίας από την Lynx 

προσφέρει οτιδήποτε χρειάζεται για την παραγωγή αποτελεσµάτων στους αγώνες 

γρήγορα, εύκολα και µε ακρίβεια. Η κάµερα EtherLynx 2000 µπορεί να αποδίδει 

µέχρι και 2000 εικόνες το δευτερόλεπτο και είναι εξοπλισµένη µε ένα εικονοσκόπιο 

through-the-lens και συµβατούς φακούς zoom Νikon για ταχεία ευθυγράµµιση 

ακριβώς στην γραµµή τερµατισµού. Λόγω της δοµοστοιχειωτής φύσης των 

προϊόντων της Lynx, αυτό το σύστηµα πρώτου επίπεδου έχει τη δυνατότητα να 

αναβαθµιστεί εύκολα στο µέλλον ώστε να παράγει έγχρωµες εικόνες – χωρίς καµία 

απώλεια αξίας της πρώτης επένδυσης (Σχήµα 7.11). 
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Σχήµα 7.11 

 
 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
Η αληθινή αξία των προϊόντων της Lynx αξιολογείται καλύτερα µε µία σύνθεση σαν 

αυτή του Χρυσού Πακέτου Ποδηλατοδρόµιου. Έχει σχεδιαστεί από  ειδικούς και έχει 

δοκιµαστεί σε σπουδαίους τόπους διεξαγωγής αγώνων, ενώ προσφέρει την καλύτερη 

διαθέσιµη τεχνολογία. Παρά την εµφανή πολυπλοκότητα της σύνθεσης, η φύση 

αυτού του πακέτου λύσεων εξασφαλίζει την ένωση όλων των συστατικών χωρίς 

συγκόλληση. Το λογισµικό ∆ιαχείρισης της Εκδήλωσης, που συµπεριλαµβάνεται 

εξασφαλίζει την ακριβή ροή της πληροφορίας από την εισαγωγή δεδοµένων πριν τον 

αγώνα, µέχρι την εµφάνιση των αποτελεσµάτων στους συµπεριλαµβανοµένους 

πίνακες αποτελεσµάτων µετά τον αγώνα (Σχήµα 7.12). 
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ  
Σχήµα 7.12 

 
 
ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΤΑ – ΜΑΚΡΙΑ ΠΙΣΤΑ 

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
 

Το 1994 η Lynx System Developers άρχισε να παράγει photo finish και υπηρεσίες 

χρονοµέτρησης σε διεθνείς εκδηλώσεις Παγοδροµιών Ταχύτητας Μικρής Πίστας, 

διοργανωµένες υπό την εποπτεία της ∆ιεθνούς Ένωσης Παγοδροµίας. Έκτοτε, το 

photo finish και η τεχνολογία χρονοµέτρησης FinishLynx έχει απαθανατίσει 

περισσότερους αγώνες της ISU, και έχει καταγράψει περισσότερα Παγκόσµια ρεκόρ, 

από κάθε άλλο σύστηµα. Για τις Μακριές Πίστες, η Lynx έχει οργανωµένες λύσεις 

που περιέχουν οτιδήποτε χρειάζεται, και οι οποίες κυµαίνονται από απλές και 

καλαίσθητες, που χρησιµοποιούν φωτοκύτταρα και ένα ψηφιακό χρονόµετρο για την 

παραγωγή πλήρως αυτοµάτων χρόνων, έως εξελιγµένες και ισχυρές : όπου οι κάµερες 

photo finish EtherLynx ενώνονται µε τους πίνακες αποτελεσµάτων, την µέτρηση των 

γύρων, τα φωτοκύτταρα κτλ. Και δηµιουργούν µία λύση ιδανική για εκδηλώσεις 
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υψηλού επιπέδου. Με το προαιρετικό λογισµικό Lap Time και τον συµβατό 

εξοπλισµό, τα συστήµατα FinishLynx έχουν επίσης την ικανότητα να ενώνονται 

χωρίς συγκόλληση µε τεχνολογία αναµετάδοσης για ακαριαία παράδοση των 

ενδιαµέσων χρόνων, αλλά και να παρέχουν αυτόµατη µέτρηση των γύρων. 

 
ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΤΑ  
 
Η µικρή πίστα παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις που απευθύνονται ακόµα και στο πιο 

απλό πακέτο photo finish και χρονοµέτρησης. Η έγχρωµη κάµερα  EtherLynx 2000 

που παρέχεται µε το Bronze πακέτο µπορεί να αποδίδει µέχρι και 2000 εικόνες το 

δευτερόλεπτο, και είναι εξοπλισµένη µε ένα εικονοσκόπιο through-the-lens και 

συµβατούς φακούς zoom Νikon για ταχεία ευθυγράµµιση ακριβώς στην γραµµή 

τερµατισµού. Οι φακοί zoom και ο εξοπλισµός συναρµολόγησης που παρέχονται µε 

το Bronze πακέτο διευκολύνουν την εγκατάσταση της κάµερας, ακόµη και σε 

δύσκολες καταστάσεις, όπου ο µόνος διαθέσιµος χώρος βρίσκεται πάνω στο ίδιο το 

παγοδρόµιο (Σχήµα 7.13). 

 

 
Σχήµα 7.13 



 89 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΤΑ 
 
Το Gold πακέτο για Μικρή Πίστα είναι ιδανικό για διεθνείς εκδηλώσεις υψηλού 

επιπέδου. Περιέχει δύο κάµερες υψηλών προδιαγραφών της σειράς EtherLynx: µία 

EtherLynx PRO ως κυρίως κάµερα, και µία EtherLynx Fusion µε ενσωµατωµένη 

ασύρµατη συνδετικότητα ως κάµερα αντίστροφης λήψης / εφεδρική. Η Σταδιακή 

Επανόρθωση Φωτός – µοναδικό χαρακτηριστικό της κάµερας EtherLynx PRO 

περιλαµβάνεται σε αυτό το πακέτο. Αυτή η βελτίωση επανορθώνει ψηφιακά τις 

στροβοσκοπικές διακυµάνσεις στα επίπεδα φωτός και συµβάλλει στην εξαιρετικά 

υψηλή ποιότητα των εικόνων που παράγει το σύστηµα (Σχήµα 7.14). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, 
ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σχήµα 7.14 

 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
Από το 2003, όταν η NASCAR και η AMA PRO Motorcycle Racing Series 

στράφηκαν στη τεχνολογία της Lynx για να συµπληρώσει και να εξακριβώσει 

δεδοµένα από τα υπάρχοντα συστήµατα αναµετάδοσης τους, ο κόσµος των αγώνων 



 90 

υψηλής ταχύτητας έχει αλλάξει. Μία πρόσφατη διαφορά νίκης των 0,0008 

δευτερολέπτων σε ένα Grand Prix της ΑΜΑ στις ΗΠΑ, η ικανότητα της σειράς 

καµερών EtherLynx PRO να αποδίδουν 10000 εικόνες το δευτερόλεπτο καθίστανται 

ανεκτίµητη, αφού διασφαλίζει δίκαια και ακριβή αποτελέσµατα. Στα 200 µίλια την 

ώρα, κάθε καρέ αναπαριστά λιγότερο από 1 εκατοστό διανεµηµένης απόστασης. Η 

διασφάλιση των αναθεωρούµενων εικόνων του photo finish, για κάθε ανταγωνιστή σε 

κάθε γύρο του αγώνα, βοηθάει στην προστασία από την αποτυχία αναµετάδοσης, που 

µπορεί να προκληθεί από ζηµία µετά την σύγκρουση ή από άλλες αιτίες, και 

διασφαλίζει ακριβή συλλογή δεδοµένων του αγώνα κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες. Η ευελιξία των λογισµικών και των εξοπλισµών της Lynx να 

ανταπεξέρχονται στις διαφορετικές απαιτήσεις του εύρους των αθληµάτων υψηλής 

ταχύτητας, σηµαίνει ότι η σύνθεση µίας εξατοµικευµένης λύσης για ένα 

συγκεκριµένο πρόβληµα είναι κάτι εύκολο. Η γνώση που προήλθε από τους ειδικούς 

του χώρου, και η εµπειρία του τεχνικού προσωπικού υποστήριξης της Lynx 

συνέβαλαν στην εµπειρία ικανοποίησης του πελάτη, κάτι που είναι ασυναγώνιστο 

στη βιοµηχανία. 

 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
LYNX SYSTEM DEVELOPERS 

Η ΚΑΜΕΡΑ ETHELYNX ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΤΑ 200 ΜΙΛΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΥΣΗ: 
 

Η λύση αυτή σχεδιάστηκε για την NASCAR από την Lynx και περιλαµβάνει τρεις 

κάµερες EtherLynx PRO, όλες οι προσαρµοσµένες µε εικονοσκόπια through-the-lens 

και φακούς Νikon. ∆ύο από αυτές έχουν την ικανότητα να σαρώνουν 10000 fps και η 

µία στα 5000 fps. Επιπλέον, το λογισµικό Finish Lynx ενσωµατώνει πλήρως την 

.υπάρχουσα τεχνολογία αναµετάδοσης (Σχήµα 7.15). 

 



 91 

 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  
Σχήµα 7.15 

 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
  
 

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία είναι πάντα σηµαντικά όσον αφορά την παραγωγή 

αποτελεσµάτων και την εξασφάλιση αµεροληψίας στις αθλητικές εκδηλώσεις. Στη 

pari – mutual βιοµηχανία αυτές οι προϋποθέσεις τονίζονται περισσότερο από την 

ανάγκη να παρέρχονται στιγµιαίες, αξιόπιστες πληροφορίες στη βιοµηχανία 

στοιχηµάτων. Από την εγκατάσταση του πρώτου Finish Lynx το 1994, η Lynx 

παρέχει αυτές τις πληροφορίες στη pari – mutual βιοµηχανία σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Μία ιδέα ανάγκης για ένα τέτοιο επίπεδο εµπιστοσύνης αποκοµίζεται αν αναλογιστεί 

κανείς ότι της 9η Σεπτεµβρίου το 2007 στη πίστα αγώνων Sha Tin στο Hong Kong 

περισσότερα από 106US$ στοιχηµατίστηκαν σε έναν αγώνα µίας µόνο ηµέρας : µία 

ηµέρα αγώνα όπου κάθε αποτέλεσµα παράχθηκε και επαληθεύτηκε από την 

τεχνολογία photo finish EtherLynx. Στο άλλο άκρο του φάσµατος των pari – mutual 
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αθληµάτων υπάρχουν εκδηλώσεις όπου η ψηφιακή και φορητή φύση της τεχνολογίας 

είναι σηµαντική. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ικανότητα των καµερών µία EtherLynx 

Fusion και EtherLynx PRO να λειτουργούν µε µπαταρία και να επικοινωνούν 

ασύρµατα µπορεί να είναι υψίστης σηµασίας 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
LYNX SYSTEM DEVELOPERS 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική: 
 

Αγώνας Καθαρόαιµων, Τριποδισµός, Αγώνας Αλόγων Τετάρτου, Αγώνας µε 

Ιπποσκευή, σε επίπεδο, µε εµπόδια, Point – to – Pointing … πιθανών δεν υπάρχει 

άλλο άθληµα και από χώρο διεξαγωγής σε χώρο διεξαγωγής. Με τρία διαφορετικά 

µοντέλα καµερών διαθέσιµα σε δεκάδες συνθέσεις (µέγιστο ύψος εικόνας, µέγιστη 

εµβέλεια καρέ, τοπολογία συνδεσιµότητας, επιλογή βάσης  φακών, επιλογή φακών 

κλπ) θα υπάρχει πάντα ένα photo finish και ένα σύστηµα χρονοµέτρησης της Lynx 

κατάλληλο για κάθε περίπτωση. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ Κ 
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Case Study 8: Τεχνολογίες αθλητικών ειδών ενδυµασίας 

Η ΝΑΣΑ βοηθάει στα χρυσά µετάλλια µε την νέα φόρµα της, κατασκευασµένη από 

ειδικά υλικά που µειώνουν την τριβή του νερού αυξάνοντας την ταχύτητα του 

αθλητή. Η νέα φόρµα αναπτύχθηκε στα εργαστήρια µε την βοήθεια του οκτώ φορές 

χρυσού  Μάικλ Φέλπς. 

Έχει περάσει προ πολλού η εποχή που τα ρεκόρ στηρίζονταν στην καθαρή 

προπόνηση και την αντοχή των αθλητών. Νόµιµα φάρµακα, τεχνολογία, κοµπιούτερ 

και κάµερες, ειδικοί διατροφολόγοι και αθλίατροι «πέφτουν» απάνω στους αθλητές 

που ξεχωρίζουν και δηµιουργούν αλυσίδες µεταλλίων που αποφέρουν τεράστια 

κέρδη στις πολυεθνικές εταιρίες. 

Η Nike έχει µακρά ιστορία στο να δηµιουργεί πρωτοποριακά και χρηστικά παπούτσια 

(Sportmania, 2011). Ξεκινώντας από το κλασσικό Waffle Trainer µέχρι τη τεχνολογία 

Shox µε τους πυλώνες που καθιερώθηκε στις αρχές του 2001 η Nike συνεχίζει να 

εντυπωσιάζει και να δηµιουργεί. τα καλύτερα ίσως παπούτσια που κυκλοφορούν.  

Η Nike τοποθετεί διάφορες τεχνολογίες στα παπούτσια της επιδιώκοντας κάθε φορά 

ένα µοναδικό συνδυασµό που θα ανταποκρίνεται και σε διαφορετικού τύπου 

απαιτήσεις. Οι βασικοί στόχοι κάθε τεχνολογίας είναι να απορροφά τους κραδασµούς 

που δηµιουργούνται στο πόδι όταν αυτό πατά στο έδαφος, να διανέµει αυτή τη πίεση 

οµοιόµορφα στο πόδι ώστε να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί, να επιστρέφει στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αυτή τη πίεση στο έδαφος χωρίς να χρειάζεται να την 

υποστεί το πόδι και τέλος να προσφέρει ένα άνετο περπάτηµα – τρέξιµο σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του.  

 Οι βασικές τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η Nike είναι οι εξής : 

Nike Air  
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 Η Nike Air τεχνολογία ήταν η πρώτη τεχνολογία αέρος που κατασκευάστηκε ποτέ 

από τη Nike και έχει επιφέρει πραγµατική επανάσταση στο πως αντιµετωπίζουµε 

όλοι µας πλέον τα αθλητικά παπούτσια. Η Nike Air τεχνολογία παραµένει 20 χρόνια 

σχεδόν µετά στο επίκεντρο του χώρου επηρεάζοντας ευεργετικά τη καθηµερινότητα 

εκατοµµυρίων ανθρώπων.  

Η Nike Air τεχνολογία κατασκευάζεται από µια πλαστική κάψουλα ουρεθάνης η 

οποία είναι ταυτόχρονα ελαστική αλλά και µεγάλης αντοχής. Μέσα στη κάψουλα 

αυτή υπάρχει σε σταθερή ατµοσφαιρική πίεση αέριο του οποίου τα µεγάλα µόρια 

αποτρέπουν τη διαφυγή του αερίου από τη κάψουλα.  

 Η συγκεκριµένη κάψουλα τοποθετείται είτε στο πέλµα του παπουτσιού είτε στο 

µπροστινό µέρος του ποδιού είτε και στα 2 αυτά σηµεία είτε τέλος σε όλο το µήκος 

του παπουτσιού ανάλογα µε τη χρήση που προβλέπεται να κάνει ο αθλητής µε το 

εκάστοτε παπούτσι. Οι Nike Air µονάδες βοηθούν το πόδι κατά την εκγύµναση 

καθώς απορροφούν τους κραδασµούς , προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες του 

εδάφους και άµεσα επανέρχονται στην αρχική τους θέση έτοιµες για το επόµενο 

εµπόδιο που θα βρεθεί στο δρόµο σας.  

 Nike Max Air/ Air Max  

 Η συγκεκριµένη τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικά µια καλύτερη εκδοχή της Nike Air. 

Πιο συγκεκριµένα η Nike Air Max τεχνολογία δηµιουργείται από µια διαδικασία που 

την ονοµάζουν blow- molding (χτύπηµα – φορµάρισµα). Πετυχαίνουν λοιπόν τη 

µεγιστοποίηση της πίεσης στη κάψουλα χωρίς την ταυτόχρονη αποδυνάµωση της. Με 

τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση της Nike Air κάψουλας.  

 Nike Zoom Air  

 Η Nike Zoom Air τεχνολογία είναι µια εξόχως λεπτή και µοναδικά διαδραστική 

µονάδα αέρα η οποία κατορθώνει να φέρνει το πόδι πιο κοντά στο έδαφος ενώ 
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ταυτόχρονα δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων και µια αξιοθαύµαστη σταθερότητα και 

ασφάλεια στο πόδι. Τα αθλητικά παπούτσια που έχουν Nike Zoom Air τεχνολογία 

τείνουν να είναι πιο ελαφριά και πιο ευπροσάρµοστα. Για το λόγο αυτό η Nike Zoom 

Air τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε αρχικά για αθλητικά παπούτσια basket.  

 Τώρα πλέον η Nike Zoom Air τεχνολογία έχει επεκταθεί σε όλο το φάσµα της 

γκάµας των αθλητικών παπουτσιών της Nike. Η κατασκευή της Nike Zoom Air 

µονάδας ξεκινά µε δύο ειδικά επεξεργασµένα υφάσµατα που συνδέονται µε χιλιάδες 

κάθετες ίνες. Στη συνέχεια περιβάλλονται από συµπιεσµένο αέρα µέσα σε µια Nike 

Air µονάδα. Ενώ ο συµπιεσµένος αέρος δηµιουργεί πίεση, όπως ακριβώς και ένα 

φουσκωµένο µπαλόνι , οι ίνες αντιδρούν στη πίεση και αποτρέπουν τον σάκο αέρα 

από το να σκάσει ή να διογκωθεί. Το πλεονέκτηµα της εξαιρετικά ελαφριάς 

τεχνολογίας που παρέχουν τα αθλητικά παπούτσια της Nike µε Nike Zoom Air 

αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία .  

 Nike Shox  

Το 2001 η Nike παρουσίασε ένα άκρως επαναστατικό ύφος στα αθλητικά παπούτσια 

και στην ευρύτερη αντικραδασµική τεχνολογία που εφαρµόζεται. Η Nike Shox 

τεχνολογία βασίζεται στην απλή σκέψη ότι ένα αθλητικό παπούτσι πρέπει όχι µόνο 

να απορροφά τους κραδασµούς κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά και να 

επιστρέφει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τη πίεση , όπως ακριβώς κάνει ένα 

ελατήριο.  

 Οι άνθρωποι της Nike χρειάστηκαν περισσότερα από 16 χρόνια για να αναπτύξουν 

τη συγκεκριµένη Nike Shox τεχνολογία. Ο ιδιαίτερα ελαστικός αφρός στους Nike 

Shox πυλώνες ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυµατισµών κατά την µεταφορά της 

πίεσης πίσω στη πηγή της. Τα αθλητικά παπούτσια Nike Shox δεν θα σας κάνουν να 
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χοροπηδάτε σε κάθε σας βήµα από τοίχο σε τοίχο αλλά σίγουρα θα σας προσφέρουν 

µια ευχάριστη διαδροµή και µια πιο ξεκούραστη καθηµερινότητα.  

 Nike Free  

 Τα αθλητικά παπούτσια της Nike που διαθέτουν την Nike Free τεχνολογία 

διακρίνονται για τη ευπροσαρµοστικότητα τους. Αυτό το ελαφρύ και ιδιαίτερα 

εύκαµπτο αθλητικό παπούτσι µιµείται τις πιέσεις που δέχεται το πόδι όταν τρέχει 

κανείς ξυπόλυτος και κατορθώνει να µεταφέρει τη πίεση σε µεγαλύτερη επιφάνεια. 

Με τον τρόπο αυτό µειώνονται οι πιέσεις στα πόδια, στα γόνατα, στη πλάτη και 

αποφεύγονται σε µεγαλύτερο βαθµό οι τραυµατισµοί.  

 Οι µακρόχρονες έρευνες έδειξαν ότι αφήνοντας στο πόδι τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιήσει στο σύνολο της τη φυσική του κίνηση αυξάνεται η αντοχή και η 

δύναµή του ενώ ταυτόχρονα µειώνονται οι πιθανότητες µικρό-τραυµατισµού.  

Στην απαίτηση όσων ήθελαν να τρέχουν και να περπατούν ξυπόλυτοι αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα τα διάφορα στοιχεία της φύσης και της πόλης η Nike δηµιούργησε τα 

Nike Free. Τα βαθιά αυλάκια που κυριαρχούν σε όλο το κάτω µέρος του παπουτσιού 

µιµούνται τη πίεση που ασκείται κατά το περπάτηµα χωρίς καθόλου παπούτσια . 

Υπάρχει περισσότερος χώρος για να κινούνται τα δάχτυλα γεγονός που προσδίδει 

µεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη αντιµετώπιση των στροφών.  

 Να σηµειώσουµε ότι στην Ελλάδα η συγκεκριµένη τεχνολογία δεν έχει σηµειώσει 

την απαιτούµενη ανταπόκριση και για το λόγο αυτό υπάρχουν ελάχιστα σχέδια 

αθλητικών παπουτσιών µε την Air Free τεχνολογία.  

 Nike LunarLite  

Η τεχνολογία Lunarlite ουσιαστικά είναι ένας ειδικά διαµορφωµένος αφρός που κάνει 

το παπούτσι κατά 30% πιο ελαφρύ, από το συνήθως χρησιµοποιούµενο Phylon, ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρει µοναδική άνεση και υποστήριξη. Επιτρέπει τον οµοιόµορφο 
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καταµερισµό της πίεσης που δέχεται το πόδι σας και µειώνει τα επίπονα σηµεία 

πίεσης στο πόδι σας. αποτρέποντας από πιθανούς τραυµατισµούς και ενοχλήσεις. 

 Nike Flywire  

 Στην απαίτηση όσων ήθελαν να τρέχουν και να περπατούν ξυπόλυτοι αποφεύγοντας 

Αυτή η τεχνολογία δίνει εξαιρετικά ελαφρύ αποτέλεσµα ενώ παρέχει στήριξη και 

άνεση στο πόδι. Η δύναµη της βασίζεται στις νάιλον ίνες οι οποίες είναι στρατηγικά 

κατανεµηµένες στο επάνω µέρος του παπουτσιού, για να κρατούν το πόδι στη σωστή 

θέση, εµποδίζοντας τα παραπατήµατα κατά την διάρκεια της άσκησης. Αυτή η 

τεχνολογία επιφέρει µείωση στο βάρος του παπουτσιού γιατί το υλικό χρησιµοποιείτε 

µόνο εκεί που δοµικά χρειάζεται. 
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Συµπεράσµατα 

Στον 21ο αιώνα περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ, συµµετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Οι τεχνολογίες στον αθλητισµό καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

συµφερόντων, από κέντρα αθλητικής αναψυχής µέχρι και εκπαίδευση και πρακτική 

εξάσκηση σε αθλητικές δραστηριότητες που κατέχουν ένα πιο ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα. Οι τεχνολογίες στον αθλητισµό χρησιµοποιούνται σε αθλητικό 

εξοπλισµό, υποδηµάτων, ενδυµάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων και πρέπει να είναι 

προσαρµοσµένες τόσο σε αρχάριους όσο και σε αθλητές υψηλού επιπέδου.  

 

Ο αθλητισµός όπως τον γνωρίζουµε σήµερα δύσκολα µπορεί να διαχωριστεί από την 

τεχνολογία. Νέα υλικά έχουν κάνει τον αθλητικό εξοπλισµό ισχυρότερο, ελαφρύτερο 

και πιο άκαµπτο. Ακόµη ψηφιακά βίντεο και τεχνολογίες λέιζερ προετοίµασαν το 

δρόµο για τη δηµιουργία νέου υλικού και λογισµικού για τη µέτρηση, 

παρακολούθηση και ανάλυση στον αθλητισµό. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν κάνει τα 

σπορ πιο γρήγορα, πιο ισχυρά και ευχάριστα µε πολλούς τρόπους. Με τα χρόνια η 

έρευνα έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών που 

µπορούν να βελτιώσουν όχι µόνο τις επιδόσεις και την απόλαυση, αλλά και την 

ασφάλεια και τη γενική κατάσταση υγείας των αθλητών σε όλα τα επίπεδα απόδοσης 

(Bruggemann P.G) . 

 

Εκτός όµως από τις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση 

των πληροφοριακών συστηµάτων στον αθλητισµό. Όπως αναφέρθηκε ο αθλητισµός 

εντάσσεται στην κατηγορία των υπηρεσιών. Ένας οργανισµός που έχει ως 

αντικείµενο την παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να διατηρεί µία βάση 

δεδοµένων ολοκληρωµένη, εύκολη στη χρήση και την εύρεση πληροφοριών. Το 
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σύστηµα επίσης θα πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνοχή και η ορθότητα των πληροφοριών. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα διοίκησης αποτελούν τον καταλύτη στην αξιοποίηση ισχυρών εργαλείων 

πληροφορικής για την παροχή τέτοιας υποστήριξης. Ανεπαρκής υποστήριξη µέσω 

των πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στη 

λήψη αποφάσεων, αφού η προσοχή θα στραφεί στην προβληµατική ποιότητα των 

δεδοµένων και όχι στην ανάδειξη της ποιότητας του οργανισµού. 

Πέντε µπορούν να θεωρηθούν οι βασικοί τοµείς µέσω των οποίων η πληροφορική 

αλλάζει τα δεδοµένα στον αθλητισµό, σε καθηµερινή βάση: 

• Οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών αγώνων (ενηµέρωση αποστολών, 

διαπιστεύσεις, χρονοµετρήσεις, έλεγχοι anti-doping κλπ) 

• Επιστηµονική έρευνα (αθλητιατρική, τεχνική αθλήµατος κλπ) 

• Επικοινωνία των θεσµών του αθλητισµού µε τα µέλη τους και µε το ευρύτερο 

κοινό (οµοσπονδιών µε τα σωµατεία-µέλη, σωµατείων µε τους αθλητές-µέλη, 

διεθνών οργανισµών µε τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς και µε το 

παγκόσµιο φίλαθλο κοινό κλπ) 

• Υπηρεσίες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

• Οργάνωση εµπορικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στα αθλητικά 

γεγονότα (στοιχηµατισµός, πωλήσεις αθλητικών προιόντων, εξοπλισµού, 

κλπ).  

Πρόσφατη πρόοδο, πέρα από την εισαγωγή και την εδραίωση των πληροφοριακών 

συστηµάτων, αποτελεί η χρήση του ∆ιαδικτύου. Ο αθλητισµός έχει µια έντονη 

παρουσία στο Internet κυρίως λόγω του ότι µε τις νέες τεχνολογίες έχουν εξοικειωθεί 

άτοµα νεαρής ηλικίας. Παράλληλα, συνδυάζεται µε τη διασκέδαση και την 
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ψυχαγωγία και καλύπτει ένα φάσµα κοινού µε πλειάδα ενδιαφερόντων. Οι βασικές 

κατηγορίες αθλητικών παρουσιών στο Internet είναι: 

• Παγκόσµιες-Περιφερειακές αθλητικές οµοσπονδίες Ολυµπιακών αθληµάτων, 

µη Ολυµπιακών αθληµάτων αναγνωρισµένων από τη ∆ΟΕ και µη 

αναγνωρισµένων. 

• Εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες. 

• Επιχειρήσεις σχετικές µε τον αθλητισµό. 

• Αθλητικός ηλεκτρονικός τύπος. 

• Αθλητικές οµάδες. 

• Πανεπιστήµια/πανεπιστηµιακός αθλητισµός. 

• Ιδιωτικές ιστοσελίδες. 

 

Από την ανάλυση των case studies καθώς και από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας διακρίνουµε οκτώ τρόπους µε τους οποίους η τεχνολογία και τα 

πληροφοριακά συστήµατα άλλαξαν τον αθλητισµό (Baseline 2009): 

 

1. Σχεδιασµός  ένδυσης και εξοπλισµού 

Η δύναµη των υπολογιστών εφαρµοσµένη σε τοµείς όπως η καταγραφή της 

κίνησης και ο σχεδιασµός 3D έφερε την επανάσταση στον σχεδιασµό των πάντων 

από παπούτσια, στολές και µαγιό µέχρι κράνη, µπαστούνια του γκολφ και 

ποδήλατα. Φυσικά, αυτό µας βοήθησε όλους να αναπτύξουµε το παιχνίδι µας, και 

να δείχνουµε καλύτεροι κάνοντας το. 

 

2. Η εµπειρία του γηπέδου. 
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Τα σηµερινά παλάτια των δισεκατοµµυρίων δολαρίων δεν µοιάζουν µε τα γήπεδα 

των παππούδων µας – και ίσως είναι µη οικεία και σε µας επίσης. Οι γιγάντιες 

οθόνες αποτελεσµάτων υψηλής ανάλυσης, οι αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις σε 

πραγµατικό χρόνο, οι ασύρµατες παραγγελίες φαγητού από τη θέση µας, και οι 

προσοµοιωτές χτυπήµατος στους οποίους τα παιδιά χτυπάνε ενάντια στον 

αγαπηµένο τους επαγγελµατία pitcher έχουν µετατρέψει τα απαρχαιωµένα γήπεδα 

του χθες σε υψηλής τεχνολογίας αθλητικά πάρκα διασκέδασης. 

 

3. Αγορά εισιτηρίων. 

 

Τα αθλήµατα έχουν µεταµορφωθεί από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Πάνε οι µέρες που ανησυχούσαµε για το πώς θα βρούµε εισιτήριο για 

το µεγάλο µατς – επισκεφθείτε το Stubhub.com, ή το FirstRowTickets.com, ή µια 

σειρά από αλλά site, και θα βρείτε ότι θέσεις θέλετε, σε κινούµενη ψηφιακή 

µορφή, µέσα σε µερικά λεπτά. Για να µην αναφερθούµε στα “γελοία” έξοδα 

αποστολής. 

 

4. Αθλήµατα φαντασίας. 

 

Σίγουρα θα υπήρχαν αθλήµατα φαντασίας µε ή χωρίς το Internet. Αλλά τα 

εργαλεία εντοπισµού φαντασίας από το αθλητικό τµήµα της Yahoo, και άλλα 

παρόµοια έχουν επεκτείνει το σύµπαν της φαντασίας από χιλιάδες σε 

εκατοµµύρια, µετατρέποντας τους θαλάµους εργασίας σε κέντρα 

αναβλητικότητας και προσθέτοντας επιπλέον βάρος στους σύγχρονους γάµους. 
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5. Εργαλεία Προπόνησης. 

Η προπόνηση δεν είναι απλά προπόνηση πλέον, είναι ανάλυση. Επιτεύγµατα στην 

τεχνολογία βίντεο και µέτρησης σώµατος, συνδυασµένα µε συνεχώς πιο 

εξελιγµένα λογισµικά, επιτρέπουν στους αθλητές να αναλύουν λεπτοµερώς την 

κάθε τους κίνηση, και να είναι σε επαφή µε την λειτουργία του σώµατος τους  

καλύτερα από ποτέ άλλοτε. 

 

6. Ροή ειδήσεων. 

Τα αθλήµατα και τα µέσα που τα καλύπτουν έχουν εκµεταλλευθεί το Internet και 

τις ασύρµατες συσκευές για να σιγουρέψουν ότι το προϊόν τους δεν βρίσκετε ποτέ 

πιο µακριά από ένα κλικ. Και έτσι οι “τρελαµένοι” οπαδοί έχουν την ευκαιρία να 

ξοδεύουν µε απερισκεψία τον χρόνο τους όπως ποτέ ξανά. 

 

7. Οπτική καταγραφή 

Οι ψηφιακές κάµερες επιτρέπουν στους αθλητικούς φωτογράφους να 

φωτογραφίζουν συνεχώς κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να ξεµένουν από 

φιλµ, και αυτές οι φωτογραφίες µπορούν να διαµοιραστούν πιο γρήγορα από 

ποτέ. Η έλευση της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας έφερε τους αγώνες µέσα στο 

σαλόνι µας µε απίστευτες λεπτοµέρειες, και το TiVo µας δίνει την δυνατότητα να 

ξαναδούµε αυτές τις εικόνες ξανά και ξανά. 

 

8. Σχέση µεταξύ Παίκτη-Μέσων-Οπαδού 

Ίσως η µεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή να έχει επιτευχθεί στην σχέση µεταξύ 

οπαδών, µέσων και των ίδιων των αθλητών. Η έλευση των blogs και των κοινωνικών 

δικτύων όπως το Twitter και το Facebook έδωσαν την δυνατότητα στους αθλητές, 
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τους συγγραφείς, τους αρθρογράφους, και στο κοινό να συµµετέχουν απευθείας σε 

συζητήσεις που γίνονται σε πραγµατικό χρόνο – για καλύτερα ή χειρότερα. 

 

Ο Αθλητισµός είναι µια κοινωνική δραστηριότητα µε σηµαντικές οικονοµικές και 

βιοµηχανικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αφορούν στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων βιοµηχανικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών µε τη δυνατότητα 

αξιοποίησης εθνικών πόρων και νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραµµα 

«Αθλητισµός» της ΓΓΕΤ (Μαλαγαρδή, 2011) επιδιώκει την ενίσχυση 

δραστηριοτήτων που αφορούν στη δηµιουργία σύγχρονων εργαλείων για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και για την µείωση του κόστους 

παραγωγής. 

Ο χώρος του Αθλητισµού απέκτησε επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια λόγω της 

ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 

απετέλεσε κίνητρο για να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των 

Συντονισµένων Προγραµµάτων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΠ Ε&ΤΑ) το 

Πρόγραµµα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ». Τα ΣΠ Ε&ΤΑ εντάσσονται στο Μέτρο 4.5, ∆ράση 

4.5.1. µε τίτλο «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τοµείς 

Εθνικής Προτεραιότητας». Ο συνολικός προϋπολογισµός για το Πρόγραµµα 

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ανέρχεται σε 5.806.153 και η ∆ηµόσια  ∆απάνη σε 2.824.000.  

Στόχος του  ΕΠΑν είναι η προώθηση των συνεργασιών επιχειρήσεων και 

ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης µακροχρόνιας 

εµβέλειας µε σκοπό την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών για την 
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αντιµετώπιση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών που βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.  

Επί µέρους στόχοι του ΕΠΑν είναι: 

Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η προώθηση της καινοτοµίας.  

Η αύξηση της απασχόλησης και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 Η ενεργός αύξηση της απασχόλησης συµµετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε 

δράσεις Ε&ΤΑ και η αποτελεσµατική διασύνδεσή τους µε τους ερευνητικούς 

φορείς.    

Η Προκήρυξη του Προγράµµατος «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

Το σχέδιο προκήρυξης του Προγράµµατος «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» τέθηκε για αρκετούς 

µήνες υπόψη των ενδιαφεροµένων, µέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, προς ανοιχτή 

συζήτηση και γνωµοδότηση επί των συγκεκριµένων θεµατικών επιλογών. Οι 

παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη και εξετάστηκαν από τους αρµοδίους της ΓΓΕΤ σε 

συνδυασµό και µε τις πολιτικές επιλογές της Υπηρεσίας και διαµορφώθηκε ένα 

κείµενο προκήρυξης. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορούσε στους εξής 

θεµατικούς τοµείς: 

1. Ευφυή Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εισόδου, Πρόσβασης και Εισιτηρίων Αθλητικών   

∆ιοργανώσεων 

2. Εξυπηρέτηση των Θεατών Αθλητικών ∆ιοργανώσεων 

3. Πολυγλωσσικές και Μεταφραστικές Υπηρεσίες για την υποστήριξη ∆ιεθνών 

Αθλητικών ∆ιοργανώσεων  
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4. Εξυπηρέτηση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες σε Αθλητικές ∆ιοργανώσεις 

5. Εργοµετρικός Έλεγχος και Αποκατάσταση 

6. Ανάλυση Κίνησης Αθλητών 

7. Έλεγχος, Μέθοδοι και Υλικά Φαρµακοδιέγερσης 

8. Κίνητρα για Ευχάριστη Άσκηση 

9. Ανεύρεση, Επιλογή και Προετοιµασία Αθλητικών Ταλέντων 

10. Παρουσιάσεις Παγκόσµιων Αθλητικών ∆ιοργανώσεων, και ιδιαίτερα των 

Ολυµπιακών Αγώνων 

Με αυτό το συντονισµένο πρόγραµµα στον τοµέα του Αθλητισµού επιδιώκεται η 

ενίσχυση δραστηριοτήτων που αφορούν στη δηµιουργία σύγχρονων εργαλείων για 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και για την µείωση του κόστους 

παραγωγής. Στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και 

οργανισµών και η αύξηση των εξαγωγών του σύγχρονου ελληνικού αθλητικού 

προϊόντος. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό αναµένεται να 

εξοπλίσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις µε τα κατάλληλα µέσα για την 

ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά. 

Από την µελέτη που έγινε για την υποστήριξη της προκήρυξης αυτής και από την 

µέχρι σήµερα παρακολούθηση της εξέλιξης των εγκεκριµένων έργων προέκυψαν 

ορισµένες διαπιστώσεις σχετικά µε τη δυνατότητα δραστηριοποίησης ελληνικών 

επιχειρήσεων για υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται µε τον Αθλητισµό 

αξιοποιώντας την παραγόµενη γνώση, όπως αναλύεται παρακάτω. 
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∆ιαπιστώσεις από τα Εγκεκριµένα Έργα 

Η πλειοψηφία των προτάσεων που υποβλήθηκαν προήλθε από επιχειρήσεις από τους 

κλάδους της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Εποµένως αναµένεται ότι οι 

χρηµατοδοτούµενες δραστηριότητες θα έχουν ως τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

καινοτοµικών προϊόντων κυρίως στους κλάδους αυτούς. Τα εγκεκριµένα έργα, τα 

οποία είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, είναι εν εξελίξει και στοχεύουν 

σε τελικά παραδοτέα που αναφέρονται επιγραµµατικά παρακάτω και οµαδοποιούνται 

ως εξής:  

1. Εργαστηριακά Συστήµατα 

• Φορητή συσκευή για τη µέτρηση φυσικών και βιοµετρικών µεγεθών. 

• Λογισµικό επεξεργασίας εργαστηριακών µετρήσεων. 

2. Βάσεις ∆εδοµένων 

• Βάση δεδοµένων µε ιστορικά στοιχεία αγωνισµάτων, εκδηλώσεων, αιτηµάτων 

χρηστών και στοιχείων αθλητικών χώρων. 

• Βάσεις δεδοµένων µε µετρήσεις και αξιολογήσεις αθλητών. 

• Βάσεις δεδοµένων βιολογικών και τεχνικών παραµέτρων αξιολόγησης των 

αθλουµένων/ αθλητών µε αναπηρίες. 

3. Συστήµατα Στατιστικής 

• Λογισµικό επεξεργασίας στατιστικών µεγεθών σε επίπεδο συλλόγων και  

οµοσπονδιών. 
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• Συστήµατα υποστήριξης διαδικασιών µάρκετινγκ για τον βιοµηχανικό και εµπορικό 

χώρο του αθλητισµού. 

4. ∆ικτυακά Συστήµατα 

• ∆ίκτυα για την ηλεκτρονική διασύνδεση και διακίνηση πληροφοριών που 

ενδιαφέρουν οµοσπονδίες αθλητών, συλλόγους, υπηρεσίες δειγµατοληψίας και 

εργαστήρια ελέγχου.  

• Ασύρµατα δίκτυα ενηµέρωσης θεατών και παραγόντων. 

5. Φιλικές ∆ιεπαφές  

• Φιλικές διεπαφές για την εξυπηρέτηση ενδιαφεροµένων διεθνών αθλητικών 

διοργανώσεων για την αυτόµατη απάντηση ερωτήσεων από βάσεις  δεδοµένων και 

κειµένων αποθηκευµένων σε δικτυακό τόπο. 

• Συστήµατα διεπαφής που υποστηρίζουν την προσπέλαση πληροφοριακού υλικού 

µέσα από ένα πολυτροπικό  περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε συνδυασµένη  χρήση 

τεχνικών επεξεργασίας γραπτού και προφορικού λόγου. 

6. Συστήµατα Ελέγχου 

• Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης στα γήπεδα και έκδοση  

εισιτηρίων. 

• Συστήµατα υποστήριξης των διαδικασιών εγγραφής και διαπίστευσης των 

συµµετεχόντων σε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. 

• Ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου πρόσβασης φυσικών προσώπων, διαπιστευµένων 

ατόµων, σε αθλητικές διοργανώσεις µε χρήση βιοµετρικών τεχνολογιών.  
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Η παραπάνω σειρά αναφοράς των οµάδων παραδοτέων στηρίζεται στην προοπτική 

πιθανής συνεργασίας µεταξύ φορέων. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται και 

αναφέρονται στις πρώτες παραγράφους αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

εκείνων των τεχνολογιών που αναφέρονται στη συνέχεια. Όπως π.χ. η ανάπτυξη 

συστηµάτων διεπαφής και ελέγχου που αναφέρονται στο τέλος προϋποθέτουν τις 

τεχνολογίες δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων που αναφέρονται στη δεύτερη 

παράγραφο. Τα εργαστηριακά συστήµατα συλλογής δεδοµένων αναφέρονται στην 

πρώτη παράγραφο καθόσον αποτελούν προϋπόθεση για τη δηµιουργία σχετικών 

βάσεων δεδοµένων. 

Ελπίζεται ότι τα αποτελέσµατα της σχετικής προκήρυξης που έγινε µε αφορµή την 

ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 από την χώρα µας, θα αξιοποιηθούν 

επαρκώς προς όφελος της γενικότερης οικονοµικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης. 

Αυτό θα συµβεί εφόσον ερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης και 

επαναχρησιµοποίησης της γνώσης που θα αποκτηθεί σε νέες εφαρµογές και σε 

προϊόντα µε παρόµοιες τεχνολογίες. Τέλος θα ήταν σκόπιµο η περαιτέρω 

επεξεργασία των ανωτέρω θεµάτων, Τεχνολογίας και Αθλητισµού, να 

πραγµατοποιηθεί αφενός µεν στο πλαίσιο διαδικασιών του ΕΧΕ και αφετέρου   στο 

πλαίσιο της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από όπου προήλθε το αθλητικό ιδεώδες.   
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