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2014 Dünya Kupası, 
robot teknolojisiyle başladı

Brezilya’da düzenlenen Dünya 
Kupası’nda başlama vuruşunu, felçli 
biri, zihin kontrolüyle çalışan dış 
iskeletiyle yaptı.  İlk kez gol çizgisi 
teknolojisi kullanılan turnuvada,  
hava aracı ve güvenlik robotundan 
yararlanıyor.

Yirminci Dünya Kupası, 12 Haziran’da 
başladı. 1950’de 4. kez düzenlenen 
turnuvaya ev sahipliği yapan Brezilya, 
64 yıl sonra yine bir Dünya Kupası’na 

ev sahipliği yaptı. Brezilya’da organize 
edilen 2014 FIFA Dünya Kupası, 13 Temmuz 
2014’te tamamlanacak. Uluslararası 
Futbol Federasyonları Birliği (Fédération 
Internationale de Football Association –FİFA), 
19 Şubat 2013’te 2014 Dünya Kupası’nda 
gol çizgisi teknolojisini uygulamaya karar 
verdiğini açıklamıştı. Gol çizgisi teknolojisinin 
kullanıldığı ilk Dünya Kupası olan bu 
turnuvada her statta 14’er adet kamera 
yerleştirildi.  FIFA tarafından test edildikten 
sonra uygulamaya konan sistem, iki takımın 
da golünü kaydedebilecek özellikte yüksek 
hızlı 14 kameradan oluşuyor. Sistem, gol 
çizgisine yaklaşan topun konumunu sürekli 
ve otomatik olarak 3 boyutlu bir şekilde 
kaydediyor. Meşin yuvarlak çizgiyi geçtiği 
takdirde hakemin saatine 1 saniyeden az 
bir sürede sinyal gönderiyor ve topun çizgiyi 
geçtiğini bildiriyor.
2014 Dünya Kupası’nın başlama vuruşunu 
bu kez ünlü biri yapmazken bir tarih yazıldı. 
Başlama vuruşunu 29 yaşındaki yarım felçli 
Juliano Pinto, özel olarak geliştirilen robotik 
exoskeleton yardımıyla yaptı. Pinto oldukça 
başarılı bir vuruş gerçekleştirdi.
150’nin üzeriden araştırmacının yardımı ile 
gerçekleşen exoskeleton, nörolog Dr. Miguel 
Nicolelis önderliğinde Duke Üniversitesi’nde 
oluşturuldu. ABD’nin Duke, California ve 
Colorado State; Brezilya’nın Edmond ve Lily 
Safra Uluslararası Nörobilim Enstitüsü, 
İsivçre’nin Federal Teknoloji Enstitüsü ve 
Almanya’nın Teknik Üniversitesi tarafından 
başlatılan, birçok farklı üniversiteden katılan 
araştırmacıların yardımları ile hazırlanan 
projeye, Yeniden Yürü Projesi (Walk Again 
Project) adı verildi.
“Yeniden Yürü Projesi” kapsamında, dünyanın 
ilk zihin kontrollü dış iskeleti geliştirildi. Bu 
özel an için seçilen Pinto’nun, aylardır görsel 
gerçeklik simülasyonuyla hazırlık yaptığı 
belirtildi. Kafaya takılan kasktaki sensörler 
yardımı ile vücudun geri kalan kısmını 
kontrol eden, metal çubuklarla bacakları 
sabitlenen Pinto, tekerlekli sandalyesinden 
kalkıp ilk vuruşunu gerçekleştirdi.
Proje kapsamında geliştirilen exoskeleton, 
felçli veya yarı felçli insanların tekrar 
hareket edebilmeleri için bir umut oldu. Bir 
gün tekerlekli sandalyeye mahkûm, felçli 
kişiler bu teknoloji ile bu sandalyelerinden 
kurtulabilecek.

Rekorlar kırılıyor
Dünya kupasıyla ilgili İnternet üzerinden yapılan 
paylaşımların ve üretilecek dataların terabaytları 
bulması bekleniyor. Veri depolama ve yönetimi şirketi 
NetApp, Dünya Kupası ile ilgili üretilecek ve paylaşılacak 
verileri inceledi. Araştırma sonuçlarına göre Fransa 
98 Dünya Kupası finalinde sahada olan cep telefonlu 
seyirci sayısı 15.200 civarındaydı. Seyirci bant genişliği 
ise 2 megabayttı. Fransa 98 ile ilgili o yıl hiçbir video 
İnternet’te paylaşılmadı.
Almanya 2006’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bant 
genişliği 30 gigabayta ulaştı. 125 milyon civarı video 
İnternet’te paylaşıldı. Bu yıl Brezilya’da yapılan Dünya 
Kupası’nda ise seyirci bant genişliği 12.6 terabayta 
ulaştı. Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nda 
seyirci bant genişliğinin 1.3 petabaytı bulmak bekleniyor.

İlklerin kupası!
Bu dünya kupasında teknoloji alanında da farklılıklar 
yaşandı. Turnuva, gol çizgisinin kullanıldığı ilk Dünya 
Kupası olma özelliği taşıyor. Hakemler ayrıca Dünya 
Kupası tarihinde ilk defa baraj mesafelerini tam olarak 
belirleyebilmek için bir süre sonra kaybolan spreylerden 
kullanıyor. 2013 FIFA U20, 2013 U17 Dünya Şampiyonası 
ve 2013 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda kaybolan sprey 
uygulaması başarı ile uygulanmıştı.
Teknolojinin kullanılacağı bir başka alan da güvenlik. 
Kupanın güvenliği için üst düzey önlemler alındı. 
Brezilya hükümeti, Dünya Kupası’nda yaşanabilecek 
olası eylemleri engellemek için insansız hava aracı 
ve güvenlik robotundan yararlanıyor. İsrail yapımı 
insansız hava araçları şehirlerde kontrolün sağlarken 
ABD ordusunda kullanılan PackBot 510 adlı robotlar da 
güvenlik için tercih edildi. Bu robot insanların üzerindeki 
tehlikeli bir maddeyi veya bombayı sezebiliyor. 
2014 Dünya Kupası, şu ana kadar düzenlenen dünya 
kupaları arasında en büyük maliyete sahip turnuva 
konumunda. Son beş Dünya Kupası’nda harcanan 
rakamlar şu şekildeydi: 1994 ABD - 30 milyon dolar, 
1998 Fransa 340 milyon dolar, 2002 Japonya/Güney Kore 
5 milyar dolar, 2006 Almanya 6 milyar dolar, 2010 Güney 
Afrika 4 milyar dolar. Brezilya maliyeti ile şimdiden 
geçmiş durumda ve turnuva sonunda bu maliyet 
açıklanacak.
FIFA bu turnuva için rekor sayıda bir gönüllü başvurusu 
le karşılaştı. 152 bin kişi FIFA 2014 Dünya Kupası’nda 
Brezilya’da gönüllü olmak için başvuruda bulundu. 2010 
Güney Afrika Dünya Kupası için 70 bin başvuru gelmişti.

2014 Dünya Kupası Şampiyonu, FIFA tarafından 35 
milyon dolarlık bir prim kazanacak. 2010 Dünya 
Kupası’nın müzesine götüren İspanya, 31 milyon dolar 
prim kazanmıştı. Her takım turnuvadan en az 8 milyon 
dolar gelir elde edecek. 4 yıl önce FIFA’nın 420 milyon 
dolar olarak ayırdığı bütçe bu turnuvada 576 milyon 
dolar.
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