ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻗﺪرت ورزﺷﮑﺎران را ﺑﺮای اﻟﻤﭙﯿﮏ  2016رﯾﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟

دوﭘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺗﺎﻣﯽ دوﮐﺖ رؤﯾﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در اﻟﻤﭙﯿﮏ را در ﺳﺮ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ رﻧﮑﯿﻨﮓ  2ﺑﻮﮐﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش وی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﮐﺸﻮرش در ﺑﺎزیﻫﺎی ﻟﻨﺪن  2012ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دوﮐﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺴﺖ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »اﻟﻤﭙﯿﮏ واﻗﻌﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺠﺎزی« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،دوﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ درﺳﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .او ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ» :رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ
ﯾﮑﯽ از رؤﯾﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺪک ،ﺳﺆاﻻت زﯾﺎدی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردم .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻮﮐﺲ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽدوﯾﺪم ﯾﺎ روزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدم؟ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻧﺮژی ﺻﺮف ﮐﺮدم؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم؟«

ﺑﻌﺪ از آن ،دوﮐﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
دور ﺑﻌﺪی اﻟﻤﭙﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر» «Hyksoرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد؛ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻨﺴﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺖﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎبﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮع و ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎت زدهﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر
داﺧﻞ ﭘﻮﺷﺶ دور دﺳﺘﺎن ورزﺷﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از دو ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس
در ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻮع و
ﻧﺤﻮه ﭘﺮﺗﺎب ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺸﺘﺸﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

اﯾﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺑﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺸﺖ زدهﺷﺪه ،وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺮﺑﺎت و
ﺳﺮﻋﺖ آنﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ورزﺷﮑﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮد «.دوﮐﺖ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ورزﺷﮑﺎر ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن دارد و در آن
واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺿﺮﺑﺎت ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزی ﺑﺪاﻧﺪ در ﻫﺮ دور ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ«.

ﺳﻨﺴﻮر  Hyksoﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﻮﮐﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻟﻤﭙﯿﮏ واﻗﻌﯽ؛ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮآور ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ۲۰۱۶
ﺑﯿﻠﯽ واﻟﺶ ،ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺗﺪﺑﯿﺮی در ﺑﻮﮐﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای در ﺳﻄﺢ اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﻣﻌﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم
زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻼت اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دوﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﻢﺑﻪﻓﺮﯾﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺎ زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺮ ﻣﺸﺖ را ﺑﺎ دﻗﺘﯽ در ﺣﺪ
ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.

اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ورزﺷﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال
ﻃﻼی اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ در ﺑﺨﺶ ﺳﺒﮏ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺎﻻ ﻣﺎﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮدم ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮ  5ﺗﺎ  6ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺸﺖ ﻣﯽزدم و
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت را ﺑﻪ ﻫﺮ  2ﺗﺎ  3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ دادهام .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ً ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدهام ،دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪام«.

درﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن
ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻨﺴﻮر  Hyksoدر ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران و آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﯿﺮ زاک ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺷﻐﻞ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺑﺎزار ،آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی آنﻫﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه  Hyksoﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وارد
ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  35ﮐﯿﺖ آﻣﺎده از آن وﺟﻮد دارد.
زاک ،ﻃﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد» :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ،آنﻫﺎ را
ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورم و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺰاﯾﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ«.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻤﮑﻦ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﯿﺰان
ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻧﺤﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
زاک در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﮐﺲ ،ﺷﻨﺎ ،دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ،ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﺸﺘﯽ ،دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ و
ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻮردی از ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده،
در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران و
ﻣﺮﺑﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻮﮐﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از دﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ ﺷﯿﺮﺟﻪ ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺿﺪآب ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮﺷﺸﺎن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ورزﺷﮑﺎران از رﯾﻨﮓ
ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .آﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

اﺑﺰار ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاران را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺪی در ﺳﻄﺢ اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮﮐﺲ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎپ دﯾﺴﮏ  100ﻣﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﻧﺪارد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎدی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ  Solos Smart Eyewearاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ورزش
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی از اﻧﺪازه ﻣﺮدﻣﮏ
ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  30ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Kopinو ﯾﮏ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪالآوری
ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺜﻞ
ﺳﺮﻋﺖ ،ﻗﺪرت ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،آﻫﻨﮓ و ﻧﺮخ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻣﺴﯿﺮ روﺑﻪروی دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار ﮐﺎﻣﻼ آزاد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وی ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎده را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺼﺐﺷﺪه روی دوﭼﺮﺧﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ارﻧﺴﺘﻮ ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه  ،Solos Smart Eyewearﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺰﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺶدادهﺷﺪه در ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ورزﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻫﺪف
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ،ﻗﺪرت و ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ارﺳﺎلﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺑﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺳﺎرا ﻫﻤﺮ ،دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻧﻘﺮه رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن و ﻣﺪالآور ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺎور دارد .ﺳﺎرا اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﺶ ﺑﺎ  Solosﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﮑﻮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در
رﯾﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

وی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  wareable.comﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ Solos» :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه روی اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﯿﺮ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﯽ دادهﻫﺎی
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ اوﺿﺎع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ«.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ  Solosﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً اﻣﻦ
ﺑﺪون ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رو اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﺟﻬﺶ روﺑﻪﺟﻠﻮﯾﯽ در ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻔﺎف ﻣﯿﺰان اﻧﺴﺪاد دﯾﺪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ.

" اگر با هر شیوه قانونی بتوانید وضعیت ورزش خود را ارتقا دهید ،باید این کار را
انجام دهید"
 Solosدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻗﺮار دارد و ﻓﻌﻼ ً ﯾﮏ ﻣﺪل اﺻﻼحﺷﺪه از آن ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ورزﺷﮑﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  500دﻻر در
اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ﮐﻪ از ﭘﺎزدﻫﻢ ﻣﺮداد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﻣﯽ دوﮐﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪه  Hyksoﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺣﺘﻤﺎل آن زﯾﺎد اﺳﺖ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ورزش ﺧﻮد را
ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد«
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﻮآوراﻧﻪﻫﺎ

ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ وزﻧﻪﺑﺮداری ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  ۲۰۱۶ﺛﺒﺖ ﺷﺪ!

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  XPTﻫﯿﺘﺮا در دﻫﮑﺪه اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ

اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  GIFﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ

ﺷﻨﺎﮔﺮان اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
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