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Bilgisayar Bilimleri alanındaki bilimsel 
gelişmelerin, Sporda Bilgisayar Bilimleri 
alanına aktarılması, sportif performansın 
takibi ve geliştirilmesi ve yetenek seçimleri 
konularında büyük önem taşıyor.
Doç Dr.Hayri Ertan

Sporda 
bilgisayar bilimleri

Son yıllarda “Bilgisayar 
Bilimleri”, disiplinlerarası 
çalışmalara olan ihtiyaç 
doğrultusunda “Spor 
Bilimleri”nin önemli 
çalışma ortağı haline geldi. 
Bilgisayar Bilimleri alanı 
tarafından geliştirilen ve 
yoğunlukla araştırmalar 
yürütülen veri işleme 
yöntemleri, model dizaynı, 
sistem analizi vb.’leri bu işbirliğinin önemli nedenleri 
arasında yer alıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda da, “Sporda 
Bilgisayar Bilimleri” alanı oluşmaya başladı.
“Sporda Bilgisayar Bilimleri” kongresi, ilk olarak 1997’da 
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlendi. İlerleyen yıllarda 
her iki yılda bir olmak üzere bu organizasyon devam ettiridi. 
Son olarak, 8. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri 
(International Congress of Computer Science in Sport-IACSS) 
Kongresi, Şangay’da düzenlendi. Bu kongreye 15 ülkeden 
yaklaşık 250 bilim insanı katıldı.

http://www.bilisimdergisi.org/s136
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programlarca işlenebilecek veri yığınıdır. Bu 
haliyle incelendiğinde veri tabanlarının spor 
bilimleri alanında ne tür uygulama uzantıları 
bulabileceği herkesçe malum. Sportif 
performansın takibi, sporcu beslenmesinde 
enerji dengelerinin sağlanması, kardiovasküler 
sistemin düzenli takibi ve patolojik durumların 
ayırt edilmesi gibi birçok konuda veri tabanları 
oluşturulup kullanılabiliyor.

Veri toplama ve işleme: Diğer tüm bilim ve 
çalışma alanlarında olduğu gibi veri toplanması 
ve toplanan verilerin uygun sinyal işleme 
yöntemleri ile anlamlı hale getirilmesi büyük 
önem taşıyor. Özellikle analog sinyallerin 
dijital sinyale dönüştürülmesi önemli yer 
tutuyor. Spor bilimleri alanından bu konuya 
verilebilecek en önemli örneklerden birisi, 
kas içerisinde oluşan elektro-potansiyellerin 
ölçümü ve analizidir. Önceki yıllarda analog 
olarak kaydedilen bu sinyaller, günümüzde 
uygun arayüzler kullanılarak sayısal olarak 
kaydedilebiliniyor.

Bilgisayar-video sistemleri: Bu konunun en 
yoğun olarak kullanıldığı çalışma alanı insan 
hareketinin mekanik yollarla incelendiği spor 
biyomekaniği alanıdır. Bu alanda ise kaydedilen 
görüntülerin görüntü işleme prensiplerine 
uygun olarak incelenmesi ve anlam çıkarılmaya 
çalışılması söz konusu. Örneğin bir sporcunun 
performansını sergilediği sırada video 
görüntüleri kaydedilip, eklem bölgelerine 
daha önceden yerleştirilmiş işaretleyiciler 
aracılığıyla uzaysal konumlama, belli kinematik 
parametrelerin (hız, sürat, ivmelenme, açısal 
hız vb.) incelenmesi gibi yaklaşımlar sıklıkla 
kullanılıyor.

Bilgisayar destekli maç ve yarışma analizi: 
Son yıllarda maç ve yarışma analizi, sportif 
performansı inceleme ve geliştirme konusunda 
kullanılan önemli araçlardan bir tanesi. 
Çok basit bir örnek olması açısından bir 
futbol maçı sırasında bir oyuncunun koştuğu 

mesafenin hesaplanması bu alanın en göze 
çarpan uygulamalarından biri. Bunun ötesinde 
özellikle takım sporlarında maç taktiğinin 
değerlendirilmesinde de kullanılan önemli 
araçlardan.

Modelleme ve simülasyon: Modelleme ve 
simülasyon, bilişim teknolojilerinin karmaşık ve 
yoğun hesaplama gerektiren problemleri temel 
alan uygulamalar için uygun maliyetli yazılım ve 
donanım çözümlerine olanak sağlamasıyla, son 
yıllarda oldukça popüler oldu ve önem kazandı. 
Spor bilimlerinde ise yoğun bir uygulama alanı 
bulmuş olan modelleme ve simulasyon sporftif 
performansın alt başlıklarının açıklanması ve 
öncellenebilmesi konularında kullanılıyor.
E-öğrenme ve multimedya: Spor bilimleri 
alanında uzaktan eğitim araçlarının 
kullanılmasına olanak sağlayan bu alan tüm 
spor bilimciler arasında kullanım önceliğine 
sahip önemli bir alan. Her türlü uygulamada 
kolaylık sağlaması ile dikkati çekiyor.

Sporda sonuç sistemleri: Ülkemizde yoğun 
uygulama örneği bulan bu başlık, temel de 
anlık veri aktarımını içeriyor. Bu konuda 
verilebilecek en önemli örneklerden biri de, 
okçuluk performansının (atılan puan) ana 
üniteye kablosuz olarak aktarılması ve böylece 
hem kullanım kolaylığı sağlanması ve hem de 
izlenebilirliğin arttırılması ile mümkün oldu.  

Bilgisayar Bilimleri alanındaki bilimsel 
gelişmelerin, Sporda Bilgisayar Bilimleri 
alanına aktarılması, sportif performansın 
takibi ve geliştirilmesi ve yetenek seçimleri 
konularında büyük önem taşıyor. Bu anlamda, 
Türkiye Bilişim Derneği ile Sporda Bilgisayar 
Bilimleri Derneği arasında ki bilimsel 
iletişim ve işbirliğinin diğer tüm üniversite, 
araştırma enstitüsü, kurum ve kuruluşlara 
örnek oluşturması ve bu tür işbirliklerinin 
yaygınlaştırılması ülke sporumuzun gelişimi 
açısından büyük önem taşıdığının altını çizmek 
isterim. 

Dünyada bu gelişmeler olurken ülkemizde ise 
Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği (SBBD) 
2008’de kuruldu ve uluslararası dernek bu 
kuruluşu kabul edip bünyesine aldı. Bunun yanı 
sıra, 2009’da Avusturalya’nın başkenti Kanbera 
da düzenlenen kongre sırasında yapılan 
seçimde SBBD Kurucu Başkanı olarak ben 
(Doç.Dr. Hayri Ertan)  uluslararası derneğin 
yönetimine seçildim. Ayrıca 2011 Şangay 
Kongresi sırasında yapılan adaylık oylamasında 
ise Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri 
(IACSS) 2013 kongresinin Haziran ayı sonunda 
İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
 
“Sporda Bilgisayar Bilimleri’nin” tarihsel 
gelişiminin yanı sıra, bilimsel olarak ne anlam 
ifade ettiği ve sportif uygulamalarda nasıl 
karşılık bulduğunun da tartışılması gerekiyor.

Güncel araştırma alanları
“Sporda Bilgisayar Bilimleri’nin” bilimsel 
gelişimi incelendiğinde bu alandaki ilk 
uygulamaların spor bilimlerine özgü elektronik 
veri işleme uygulamaları olduğu göze çarpıyor. 
Bu uygulamalar, bilgisayar donanımlarına giriş, 
metin işleme, bilgisayar destekli veri toplama, 
istatistik yazılımları ve programlamaya giriş 
niteliğinde dersler yürütülmüş ve araştırmalar 
yapılmaya başlanmış. Spor bilimlerindeki bu ilk 
teorik yaklaşımların uygulamadaki ilk uzantısı 
ise verili bir uyarana karşılık ortaya konulan 
tepkinin süresinin ölçülmesi (uyaran-tepki 
ilişkisi veya reaksiyon zamanı) olmuş.
 
İlerleyen yıllarda, istatistik yazılımları ve 
multimedya temelleri konularına yoğunlaşılmış. 
Bunlara ek olarak, veri tabanı sistemlerinin 
prensipleri konuları sıklıkla öğretilmeye 
başlanmış. Bu süreç içerisinde bilgisayar 
programlamalarına yönelik uygulamalarda 

azalma gözlenirken, veri tabanı sistemlerinin 
prensipleri, istatistik paket programları ve 
multimedya temelleri spor bilimleri eğitim 
programları içerisinde yer bulmaya devam 
etmiş. 

Günümüzde ise sporda bilgisayar bilimlerinin 
temel konu başlıkları ve uygulama alanları; 
(1) veri tabanları, (2) veri toplama ve işleme, 
(3) bilgisayar-video sistemleri, (4) bilgisayar 
destekli maç ve yarışma analizi, (5) modelleme 
ve simulasyon, (6) e-öğrenme, (7) multimedya 
ve (8) sporda sonuç sistemleri olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu sekiz alanda da bilgisayar bilimleri 
temel alanının bilgi birikimi ve uygulama 
alanları spor bilimleri alanına aktarılmaya 
çalışılıyor.

Veri tabanları: Bilindiği üzere veri tabanı, düzenli 
bilgiler topluluğunu ifade ediyor. Bilgisayar 
terminolojisinde, sistematik erişim imkânı 
olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, 
birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen 
bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir 
bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, 

9. IACSS 2013 Kongresi,  İstanbul’da yapılacak
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