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 השחקנים של פיזיולגי הצפייה וניטור

 אלעד בסביץ' וקובי היקרי

 . הבעיה2
 שרירים כיווץ של כתוצאה הנגרמת שחקנים של פציעות בעיית קיימת ככלל והספורט הכדורגל בפרט בעולם
 העומד האנושי המשאב של מיטבי ניצול מטרתו אשר מאמן תחרותיים קיים ספורט בענפי. יתר ומאמץ
 מתגובה הנובעים הדשא כר על מוות במקרי עלייה למגמת עדים אנו האחרונות בשנים, מכך יתרה. לרשותו

  השחקנים. סובלים שמהן רפואיות לסוגיות מאוחרת
 

 סוגיות, למשל. הכדורגל בענף השיפוט בעיית הינה הפרוייקט במהלך שתסקר זה בעולם הקיימת נוספת בעיה
 פתרונות הוצעו, היום עד. ועוד עבירות, נבדלים, בפרט השער וקו בכלל המגרש תחומי את הכדור חציית כמו

 .המגרש ג"ע השופטים כלל של אנוש מטעויות הנובעת זו לסוגייה מספקים בלתי
 . סקירת ספרות2

ות שהוצעו בעבר. על כן, נתקלנו בפטנטים לאחר סקירה מעמיקה בנושא בעיית השיפוט נתקלנו במס' פתרונ
שניתן ליישם במטרה למצוא פתרון לבעיות הנ"ל. הארגון שאחראי על נושא השיפוט במסגרת הפרוייקט הינו 

. לפי מחקרים שסקרנו, גילינו כי אכן קיימת מגמת עליה במקרי המוות על כר הדשא ומרבית UEFAארגון 
 ץ יתר ארעות במהלכי משחק )זמן אמת(.הפציעות הנובעות מכיווץ שרירים ומאמ

 . מתודולוגיה3
במסגרת מציאת מענה לסוגייה הרפואית, התייצענו עם מומחים בתחום הכרדיולוגיה והפיזיותרפיה 

והסתמכנו על מאמרים ופטנטים המצויים בספרות. למדנו כיצד ניתן לחלץ את דופק השחקנים תוך שימוש 
ואילו סוגי מניפולציות ניתן לבצע על נתונים אלו ע"מ לחלץ נתונים  RFבמערך מקלטים ומשדרים בתקשורת 

נוספים אחרים. במהלך הפרוייקט הסקנו כי הגורם העקרי לפציעות מסוג כיווץ שרירים נובע מחציית הסף 
 אירובי האינבדואלי של כל שחקן ואפיינו גרסא ראשונית של מ"מ שתספק מענה לניטור מדד זה.-האנ

כשהגענו לשלב הטמעת הפתרון וחשבנו על מס' חלופות ליישומו. בינהם, האם לקנות  במהלך הפרוייקט,
מוצר מדף קיים או לייצרו בעצמינו, האם להשתמש במ"מ קיימת או לפתח חדשה, כאשר הקו המנחה היה 

 רווחיות, איכות, אמינות וכו'.
    . ממצאים4

גובר על מס' הפציעות הארעות באימונים  מס' הפציעות הארעות במשחקי כדורגל בזמן אמת בחתך גילאי
. מס' הפציעות הנובעות מכיווץ שרירים אשר קבוצה מסויימת עשוייה להחשף אליהן עומד על 5 –בלפחות פי 

יישויות  2 –יישויות חדשות שיתממשקו ל  ., לפי חישוב גס שביצענו. אפיון מע' המידע המוצעת ישלב 5..5
חלופות לביצוע  5ול יותר במקרה של קשרי רבים לרבים. לבסוף, נבחנו קיימות אשר יניבו מס' טבלאות גד

 הפרוייקט באמצעות טבלת מודל פישביין.
  . סיכום5

את תחום השיפוט החלטנו להזניח מעצם העובדה שהטכנולוגייה לפתרון הבעיות בו קיימת אך אימוצה איטי 
ים הרפואיים הוחלט כי תת התחום הרפואי תתי התחומ 2מתנגד אליו. מבין  UEFAמדי ואף נראה כי ארגון 

 כרדיולוגיה לא יאפשר לנו להציע פתרון מספק במסגרת הטכנולוגייה הקיימת שבחנו.
עבור תת התחום הרפואי פיזיותרפיה, נעשתה סקירה מעמיקה של תת התחום תוך התייצעות עם גורמים 

כן, אופיינה מ"מ -הקיימת המוצעת. עלמומחים והוחלט כי בתת תחום זה יש מקום ליישם את הטכנולוגייה 
ולאחר שקלול כלל הציונים שדירגנו בטבלת מודל פישביין,  Statsשתתממשק למערכת הקיימת של ארגון 

הגענו למסקנה כי החלופה המשתלמת ביותר )מבחינת כלל הקריטריונים( הינה אינטגרציה של מיקור חוץ 
רכישת החומרה הקיימת ופיתוח התוכנה החדשה  עבור רכישה חלקית של מוצר מדף. במילים אחרות,

 בשיתוף גומרי מיקור חוץ במסגרת הפרוייקט.
 


