ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد آنﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  ۲۰۱۶ﺛﺒﺖ ﺷﺪ!

ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  2016ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻬﺎن؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دو ﮔﺎم از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﺮﻫﯿﺠﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ »اوﺳﯿﻦ ﺑﻮﻟﺖ« را در ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ دوی ﺻﺪ ﻣﺘﺮ در ﻣﮑﺎن اول ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎس ﻣﺆﺳﺴﻪ  Gettyﺑﻪﻧﺎم »ﮐﻤﺮون اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و
ﻧﺎب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ؛ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻋﮑﺎس
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن درﺳﺖ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﻦ در اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ ۲۰۱۶
اﯾﻦ ﻋﮑﺎس ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ اﻫﻞ ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ  1DX MK2ﺑﺎ ﻟﻨﺰ  70-200ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ  135ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ آن  1/40ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻨﺮی ﻗﺎدر ﺑﻮده ﺗﺎ »ﺑﻮﻟﺖ« را در
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﮑﺖﻫﺎی ﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ؛ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﺎب ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺎ او ﯾﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .اول از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﮐﻪ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او ﺟﺰء ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﮑﺎس ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روی ﭼﻤﻦ ورزﺷﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻤﯿﺮات دورﺑﯿﻦﻫﺎی  DSLRﻧﯿﮑﻮن در اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ 2016
دوم اﯾﻦﮐﻪ روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ او ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭼﻤﻦ ﺳﺒﺰ و داﺧﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﯿﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
»ﺑﻮﻟﺖ« ﺷﺮوع ﺷﻮد؛ اﺳﭙﻨﺴﺮ در ﺣﺎل ﻋﮑﺎﺳﯽ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﺮش ارﺗﻔﺎع ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻢ ﺑﺎﻻی »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﺑﻪ
ﮐﻤﮑﺶ آﻣﺪ .او ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
دوی  ۱۰۰ﻣﺘﺮ را ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ؛ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از »ﺑﻮﻟﺖ« ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه او ﻧﺒﻮد.
ﭘﺲ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻓﮑﺖ ﻣﺎت در ﻋﮑﺲ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ.
اﺳﭙﻨﺴﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﻦ آﻣﺎده ﺑﻮدم ﺗﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ و ﻧﻔﺴﻢ را
در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدم".

او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ" :در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از »ﺑﻮﻟﺖ« ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪام .او ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در
ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ او ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ".
ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ» .ﺑﻮﻟﺖ« ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﭘﻮزﺧﻨﺪ وی ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
»اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ وی اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻮﻟﺖ« ﯾﮏ ﺷﻮﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .او در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دارم ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ".
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻋﮑﺎس دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ  600ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در دوی ﭘﯿﺮوزی »ﺑﻮﻟﺖ«
ﺑﻪ دور اﺳﺘﺎدﯾﻮم وی را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﭙﻨﺴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن روی زﻣﯿﻦ
راه ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ و از او ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .دوﻧﺪهﻫﺎی دوی  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺧﯿﻠﯽ آراﻣﺶ دارﻧﺪ» .ﺑﻮﻟﺖ« ﺳﻠﻄﺎن آراﻣﺶ اﺳﺖ .ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪازه وی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ".
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ و ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص؛ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ دورﺑﯿﻦاش اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻼت  Gettyدر رﯾﻮ  2016و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ» .اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﺎزده ﻋﮑﺎس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﺴﺒﻘﺎت دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ رﯾﻮ 2016؛  20ﻫﺰار و  925ﻓﺮﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ 876ﻋﮑﺲ
وﯾﺮاﯾﺶ و اﺻﻼح ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ از رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ »ﺑﻮﻟﺖ« در دوی  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻋﺮض ﺗﻨﻬﺎ  59ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ  2012در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ و  20ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۱۱ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آژاﻧﺲ ﺑﻪﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺪان ﺑﻪﺻﻮرت دورﺑﺮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .اﺳﭙﻨﺴﺮ« از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ و آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس؛ ﺳﻪ ﻋﮑﺲ از
زاوﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﻋﮑﺲ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ وﺻﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻮﻣﯽ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ؛ ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﯾﺮﻟﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ؛ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﯽﺗﺎﮐﯽﻫﺎ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات؛ از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺠﺎورت ﭘﯿﺴﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ادﯾﺘﻮرﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺑﻪﻏﯿﺮ از اﯾﻦﻫﺎ؛ ﺗﻌﺪادی دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ در واﺣﺪﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ورزﺷﮑﺎران و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺘﯽ آنﻫﺎ از راه دور و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن؛ ﻣﯿﺰﺑﺎن
دوره ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﺑﺮزﯾﻞ؛ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ دوره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ و ﺣﺴﺎس دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ؛ ﺟﻮدو و ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی روﺑﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل دو اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺶ داده آﯾﺎ دوﺳﺖ دارد ﺗﺎ ﭼﯿﺰی
را در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ؟
ﺑﻠﻪ؛ ﺣﺘﻤﺎ .ﻣﯿﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را دﯾﺪهاﻧﺪ اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن
ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻣﺎ »اﺳﭙﻨﺴﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﺣﻮاﺳﻢ را ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
ﻧﻤﯽﺗﻮان آنرا ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
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