
Công nghệ tỏa sáng tại Qatar FIFA WC 2022 

với cảm biến bóng đá, AI, phân tích cầu thủ 

FIFA World Cup 2022 tại Qatar có lẽ là giải đấu "công nghệ cao" nhất trong 

thời gian gần đây. Cơ quan quản lý bóng đá đã nâng cấp phương tiện để 

đảm bảo rằng các cuộc gọi phù hợp được thực hiện, các cầu thủ được hỗ 

trợ và người hâm mộ thưởng thức cảnh tượng với sự hỗ trợ của công nghệ. 

Khởi động 

Quả bóng có cảm biến: didas đã tạo ra một quả bóng hoàn toàn mới, được 

gọi là Al Rihla (hành trình, trong tiếng Ả Rập), đi kèm với cảm biến đơn vị 

đo quán tính (IMU) hỗ trợ thực hiện các cuộc gọi việt vị chặt chẽ.  

VAR và một số công nghệ tiên tiến hơn nữa 

Trợ lý trọng tài video (VAR) đã chứng kiến những tranh cãi công bằng trong 

bóng đá. FIFA đã tiến thêm một bước nữa bằng cách sử dụng công nghệ 

việt vị bán tự động mới. Các sân vận động ở Qatar có 12 camera theo dõi 

bên dưới mái che có thể theo dõi "tối đa 29 điểm dữ liệu của mỗi cầu thủ, 50 

lần mỗi giây, tính toán vị trí chính xác của họ trên sân". Các điểm dữ liệu 

bao gồm tất cả các chi và tứ chi sẽ giúp thực hiện các cuộc gọi việt vị. 

Việc sử dụng AI 

FIFA đang phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo rằng 

công nghệ này thực hiện đúng các cuộc gọi. Các quan chức trận đấu video 

bên trong phòng vận hành video sẽ được thông báo bất cứ khi nào kẻ tấn 

công nhận được bóng ở vị trí việt vị khi bóng được chơi bởi đồng đội. 

Ứng dụng cho người chơi 

IFA có một ứng dụng đặc biệt dành cho người chơi cung cấp các chỉ số dữ 

liệu được các nhà phân tích hiệu suất của nó nắm bắt. Người chơi có thể 

biết các điểm dữ liệu như khoảng cách được bao phủ bởi họ trên sân 

thông qua nhiều camera được triển khai trong các sân vận động. Một loạt 

các thuật toán và mô hình đang được sử dụng để tích hợp dữ liệu theo dõi. 

Người chơi sẽ nhận được các phân tích chi tiết, bao gồm cả việc nhận 

bóng trên sân và áp lực áp dụng cho cầu thủ sở hữu bóng. 



FIFA World Cup: Qatar sử dụng AI để theo dõi 

người hâm mộ; 22.000 camera được lắp đặt 

Qatar đã thành lập Trung tâm chỉ huy và kiểm soát Aspire ở thủ đô Doha 

để theo dõi người hâm mộ tại tám sân vận động và hệ thống giao thông 

trong suốt giải đấu. 

Với hơn 1,5 triệu người chuẩn bị tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar, 

quốc gia Ả Rập đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi chặt chẽ 

người hâm mộ trên tất cả tám sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu từ 

ngày 20 tháng 18 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. 

Qatar là quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai thế giới bóng đá, và quốc 

gia nhỏ bé này không để lại sự kiện nào bị phê phán để biến FIFA World 

Cup 2022 thành một thành công lớn. 

Theo một báo cáo trên Al Jazeera, Qatar đã thành lập một trung tâm công 

nghệ ở thủ đô Doha để theo dõi người hâm mộ tại các sân vận động và hệ 

thống giao thông trong suốt giải đấu. 

Hơn 100 kỹ thuật viên sẽ làm việc suốt ngày đêm tại Trung tâm chỉ huy và 

điều khiển Aspire, theo dõi chặt chẽ hình ảnh nhấp nháy trên màn hình của 

họ thông qua 200.000 đơn vị tích hợp, từ 22.000 camera an ninh trải rộng 

trên tất cả tám sân vận động World Cup, báo cáo nêu rõ. 

Trung tâm chỉ huy và điều khiển Aspire được ra mắt vào tháng 8 năm 2021. 

Các kỹ thuật viên tại trung tâm có thể vận hành các cổng vào, đảm bảo có 

nước chảy và giữ cho điều hòa không khí hoạt động trơn tru. Ngoài ra, 

công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ cho phép phi hành đoàn phóng to 

từng chỗ ngồi trong số 80.000 chỗ ngồi tại sân vận động Lusail, nơi được 

thiết lập để tổ chức 10 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết, nó nói thêm. 

Hơn nữa, báo cáo cho biết các chuyên gia từ an ninh mạng đến chống 

khủng bố đến vận tải sẽ đóng quân tại trung tâm, cùng với các quan chức 

Qatar và FIFA. Camera an ninh trong tất cả các khu vực của sân vận động 

sẽ đảm bảo rằng kiểm soát nhiệm vụ có thể kiểm tra cách mỗi địa điểm 

hoạt động trước, trong và sau sự kiện. 



"Với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển từ sân vận động này sang sân 

vận động khác, bởi vì chúng tôi có mọi thứ được tích hợp thông qua nền 

tảng tập trung của mình, về quản lý cơ sở vật chất, an ninh, sức khỏe và 

an toàn, và các hoạt động CNTT (công nghệ thông tin và truyền thông)," 

giám đốc trung tâm Hamad Ahmed al-Mohannadi trình bày trong báo cáo. 

Trung tâm sẽ để mắt đến tất cả các tàu điện ngầm, tàu hỏa và xe buýt gần 

đó, Niyas Abdulrahiman, giám đốc công nghệ của sự kiện, cho biết, theo 

một báo cáo của AFP. 

Các chuyên gia từ Đại học Qatar cũng đã phát triển máy bay không người 

lái có thể cung cấp ước tính về số lượng người trên đường phố. 

"Những gì bạn thấy ở đây là một tiêu chuẩn mới, một xu hướng mới trong 

hoạt động của các địa điểm, đây là đóng góp của chúng tôi từ Qatar cho 

thế giới thể thao. Những gì bạn thấy ở đây là tương lai của hoạt động của 

sân vận động, "Abdulrahiman nói" Abdulrahiman nói 

AI tại World Cup 2022 kiểm tra đám đông, kiểm soát khí hậu 

Qatar đã thiết lập một trung tâm công nghệ sử dụng AI để theo dõi khán 

giả, dự đoán đám đông đông đúc và kiểm soát nhiệt độ sân vận động. 

 



Camera an ninh trong tất cả các khu vực của sân vận động sẽ đảm bảo 

rằng kiểm soát nhiệm vụ có thể kiểm tra cách mỗi địa điểm hoạt động 

trước, trong và sau sự kiện. [Sorin Furcoi / Al Jazeera] 

Doha, Qatar - Có một căn phòng ở thủ đô Doha của Qatar với hàng trăm 

màn hình hiển thị đám đông tham dự các trận đấu World Cup 2022. 

Với hơn 1,2 triệu người hâm mộ dự kiến ở nước này cho World Cup, Qatar 

đã thành lập một trung tâm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi 

khán giả, dự đoán đám đông đông đúc và thậm chí kiểm soát nhiệt độ sân 

vận động. 

Hơn 100 kỹ thuật viên sẽ làm việc suốt ngày đêm tại Trung tâm chỉ huy và 

điều khiển Aspire, theo dõi chặt chẽ hình ảnh nhấp nháy trên màn hình của 

họ thông qua 200.000 đơn vị tích hợp, từ 22.000 camera an ninh trải rộng 

trên tất cả tám sân vận động World Cup. 

Chính từ đây, họ có thể vận hành các cổng vào, đảm bảo có nước chảy và 

giữ cho điều hòa không khí kêu vo ve trơn tru. 

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ cho phép phi hành đoàn phóng to 

từng chỗ ngồi trong số 80.000 chỗ ngồi tại sân vận động Lusail, nơi được 

thiết lập để tổ chức 10 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết. 

Các chuyên gia từ an ninh mạng đến chống khủng bố đến vận tải sẽ đóng 

quân tại trung tâm, cùng với các quan chức Qatar và FIFA. 

Camera an ninh trong tất cả các khu vực của sân vận động sẽ đảm bảo 

rằng kiểm soát nhiệm vụ có thể kiểm tra cách mỗi địa điểm hoạt động 

trước, trong và sau sự kiện. 

"Với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển từ sân vận động này sang sân 

vận động [sân vận động khác], bởi vì chúng tôi có mọi thứ được tích hợp 

thông qua nền tảng tập trung của mình, về quản lý cơ sở vật chất, an ninh, 

sức khỏe và an toàn, và các hoạt động CNTT-TT [công nghệ thông tin và 

truyền thông]," Hamad Ahmed al-Mohannadi, giám đốc của trung tâm cho 

biết. 

Đây là tương lai của việc các môn thể thao sẽ được bảo hiểm như thế nào, 

các kỹ thuật viên, một số người đã làm việc ở hậu trường kể từ Đại hội Thể 



thao châu Á 2006, nơi Qatar đăng cai. Bây giờ họ chỉ có nhiều tiện ích hơn 

theo ý của họ. 

Các nhà tổ chức nói rằng khái niệm "sân vận động được kết nối" là khái 

niệm đầu tiên thuộc loại này được sử dụng trong một kỳ World Cup. AI sẽ 

cho phép các kỹ thuật viên dự đoán sự gia tăng đám đông và nhanh chóng 

đối phó với tình trạng quá tải bằng cách chia sẻ thông tin với các quan 

chức bảo mật. 

Tuần lễ ở Trung Đông 

Mục đích là để tránh các sự cố như sự hỗn loạn nổ ra vào tháng 5 bên 

ngoài Stade de France ở Paris, khi cảnh sát sử dụng hơi cay và bình xịt 

hơi cay vào người hâm mộ đang cố gắng vào chung kết Champions 

League giữa Liverpool và Real Madrid. 

Vào ngày tháng 10, hơn 120 người đã thiệt mạng trong một vụ nghiền nát 

đám đông tại một sân vận động  bóng đá ở Indonesia sau khi cảnh sát bắn 

hơi cay vào những người hâm mộ đã đổ xô vào sân, theo sau là những 

người chạy vào lối ra bị khóa trong khi cố gắng thoát khỏi sân vận động. 

Nhóm kỹ thuật của trung tâm Qatar nói rằng việc tổng hợp dữ liệu cho 

phép họ dự báo mô hình đám đông. Vì họ biết chính xác số lượng người 

dự kiến dựa trên doanh số bán vé, họ có thể dự đoán sự gia tăng đám 

đông. Điều đó có thể dựa trên thời gian đến, điểm nhập cảnh hoặc thậm 

chí là sự di chuyển của mọi người tại bất kỳ thời điểm nào. 

"Chúng tôi có đội ngũ kiểm soát đám đông và nhân viên an ninh tại chỗ, và 

chúng tôi có các cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi đang bổ sung cho 

việc ra quyết định của họ bằng dữ liệu. Vì vậy, điều đó rất độc đáo", Niyas 

Abdulrahiman, giám đốc công nghệ của trung tâm, nói với Al Jazeera. 

Với sự trợ giúp của AI, trung tâm có thể đếm số người trong một không 

gian và áp dụng một ngưỡng. Ví dụ, nếu có hơn 100 người ở một khu vực 

cụ thể, các kỹ thuật viên có thể thấy các nút thắt cổ chai, kiểm tra xem các 

cổng vào đang hoạt động như thế nào và đảm bảo dòng người ra vào sân 

vận động diễn ra suôn sẻ, Abdulrahiman giải thích. 

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/28/french-interior-minister-apologises-for-champions-league-chaos
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/14/deadly-indonesia-football-stampede-caused-by-tear-gas-minister
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/14/deadly-indonesia-football-stampede-caused-by-tear-gas-minister


Tất cả các sân vận động đều có máy lạnh. Nếu có chênh lệch nhiệt độ bên 

trong các địa điểm, các cảm biến từ trung tâm chỉ huy có thể nhận dữ liệu 

và nhắc điều chỉnh. 

"Thông qua trung tâm chỉ huy này, nền tảng tập trung của chúng tôi mang 

đến cho chúng tôi cơ hội phản ứng nhanh chóng, hiệu suất cao hơn trong 

các hoạt động với ít người hơn", Al Mohannadi nói với Al Jazeera. 

Giám đốc không nao núng trước các mối đe dọa an ninh mạng. Ông cho 

biết các hệ thống được thiết kế để chịu được các lỗ hổng. 

"Rõ ràng, tất cả những điều này phụ thuộc vào an ninh mạng hoàn hảo mà 

tất cả các hệ thống của bạn sẽ có thể chịu được mọi mối đe dọa từ bên 

ngoài hoặc bên trong. Chúng tôi đang đảm bảo rằng các hệ thống được 

bảo mật. Và chúng tôi đang làm điều đó như một thói quen ngay bây giờ 

để đảm bảo rằng trong FIFA World Cup, bất kỳ sự cố an ninh mạng lớn 

nào cũng sẽ không xảy ra". 

 


