
  بازي فناوري در زمين فوتبال

به ما كمك  يزندگ يها نهيدر همه زم باًيدر حال رشد و توسعه است تا تقر يزيانگ رتيبا سرعت ح يامروزه فناور
  كند.  بر همين اساس، نفوذ فناوري و تحوالت آن در دنياي ورزش اجتناب ناپذير است.

دنياي امروز، فناوري با سرعت زيادي در كليه ورزشها و از جمله فوتبال رسوخ كرده و تحوالت جديدي را در  در
ها كمك كنند  ميخود در صدد هستند به ت يابداع ياز سراسر جهان با ابزارها ييآنها پديد آورده است. شركت ها

  و در مسابقات، بهتر و كارآمدتر ظاهر شوند. ندخشخود را بهبود ب يمسابقات آماده شوند، سيثستم آموزش يتا برا

 يشده اند و در حال حاضر برا دييتأ فايتوسط ف يفناوريهايي كه به طور رسم نياينجا نگاهي داريم به مهمتر در
  بهبود مسابقات فوتبال به كار گرفته مي شوند. 

  داوران يبرا ميس يارتباط ب ستميس -١ 

كند  يريگ ميبتواند تصم يارتباط ممكن با كمك داور بسيار مهم است تا به راحت نيداور فوتبال داشتن بهتر يبرا
داور و كمك داورها   تيكند. در اين ميان فاصله موقع تيريروش مد نيو كارآمدتر نيتر ينيرا به ع يو بتواند باز

 يداوران م د،يجد ميس يارتباطات ب ستميس لطفكند. اكنون به  يكار را سخت م نيا يسرعت باز نيو همچن
را با يكديگر  تيموقع اي داديعمل، رو كيارتباط برقرار كرده و اطالعات مربوط به  نانيتوانند به سرعت و با اطم

 يطيو در هر شرا هيقادر است در عرض چند ثان يپس از مشورت با داوران جانب يداور اصل جهيتبادل كنند. در نت
استاندارد  نيتواند با باالتر يم يباز وقضاوت كنند  نانيتوانند با اطم يبدان معناست كه آنها م ني. ارديبگ ميتصم

  .رنديبگ يدرست ماتيتوانند تصم يم نكهيممكن انجام شود و از همه مهمتر ا

  

  

  

  

  

   

   

 

 (Goal line)فناوري خط گل  -٢



و اجرا شده است  جاديا يگريد ي، فناورنبودن گل اي دنياز به ثمر رس تيهر موقع يابيكمك به داوران در ارز يبرا
زمان عبور توپ از خط  نييتع ياست كه برا يروش Goal Lineري فناو كند يگل كمك م يينهاپذيرش كه به 

افقي دروازه نصب شده  ريت ريو زعمودي  يرهاين تيبكه  يكيالكترون يدستگاه ها گرفته مي شود.دروازه به كار 
پ واقعاً از خط عبور كرده باشد تو ستيكه مشخص ن يتيكند تا در موقع يكنند به داور كمك م ياسكن ماند و 

 مياز آنها در تصم تيبلكه هدف آن حما ستيداوران ن ينيگزيجااين تكنولوژي، . هدف دهد صيگل را تشخ كي
نشان دهد كه توپ كامال از خط  وضوحبه  ديباتكتولوژي خط گل  مي باشد. اعالم گل يمناسب است. برا يريگ

  ر كرده است.عبو

  

  

  

  

   

   

 ديمسابقات فوتبال در نظر گرفته شود ، با يبرا يجد يفناور كيبه عنوان  Goal Line يفناور نكهيا يبرا
 طيتوپ در همه شرا يابيو رد قياز عملكرد دق نانيشامل اطمامر  نيبگذارد. ا پشت سر را  يشمار يب آزمايشهاي

 ري، انواع تور گل و سايدانيم يها قالب، مختلف فوتبالشرايط مختلف بازي آزمون ها شامل  نياست. ا ييآب و هوا
) كه در اطراف دروازههر  به ازاي دوربين ٧( عيسر نيدورب ١٤با  GLT ستمي. سمي باشد يبازمتغيز  يها تيموقع

 انهيرا ريپردازش تصو ستميس كيها به  نيدورب نيكند. ا يم يسقف ورزشگاه قرار گرفته اند همكار يرو نيزم
، كنانيتوانند باز يحال م ني، در عكند يم يابيرا رد نيداخل زم ايقدرتمند متصل هستند كه حركت همه اش يا

 Goal شرفتهيپ ستمي، البته توپ است. سيفناور نيا يكنند. هدف مهم برا لتريمزاحم را ف اياش ريداوران و سا

Line يمهم سه بعد تيموقع (X,Y,Z) يوقتصرفنظر از اينكه در كجاي زمين باشد مشخص مي كند. توپ را  قيدق 
 ريفرستد.  تمام تصاو يداور م را به ساعت يو نور يلرزش گناليس كي ستمي، سكند يتوپ از خط دروازه عبور م

 توانند در هر زمان پخش شوند. يشوند و م يم رهيذخ ييدادهايرو نياز چن نيدورب

 (EPTS) و سنجش كارآيي  يكيالكترون يابيرد  ستميس -٣

 ميكند تا آگاهانه تصم يفوتبال كمك م يها ميورزشكاران به ت يبرا يكيو عملكرد الكترون يابيرد يها ستميس
كه توسط بازيكنان  ييها و فرستنده ها نيها از دورب ستميس نيتا عملكرد ورزشكاران خود را بهبود بخشند. ا رنديبگ

 تيو در نها يعملكرد فرد دكنترل و بهبو يتوانند برا يماين سيستمها  .كنند ياستفاده ممي شوند  دهيپوش
 يكند اما م يم يابيپخش كننده و توپ را رد يها تيدر درجه اول موقع EPTSاستفاده شوند.  ميعملكرد كل ت
اندازه  يا) و دستگاه هرهيها و غ روسكوپي(شتاب سنج ها ، ژ يكيالكترومكان كرويم يبا دستگاه ها بيتواند در ترك



مورد استفاده قرار  يكيولوژيزيف يپارامترها ايبار  يرياندازه گ يها برا تگاهدس ريسا نيضربان قلب و همچن يريگ
را  مشخص كنيباز كينحوه كار  ديافتد تا بتوان ياتفاق م نيتمر نيبه طور معمول در ح EPTS. استفاده از رديگ

  .ديمشاهده كن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

مسابقه مشخص انتخاب كنند و به  كي يمناسب را برا كنانيكمك كند باز رانيتواند به مد يراه حل ها م نيا 
فرستنده ها  نيكننده ا ديتول يكنند. شركت ها يزيدر طول مسابقه برنامه ر يخاص راتييتغ يعنوان مثال ، برا

هر  تيتواند وضع ينه تنها م يكه مرب يمعن ني، به ادهند يرا م ينترنتيا يبه نرم افزارها يبه آنها امكان دسترس
 يتواند نما يم ي، مربجهيكند. در نت يابيرا ارز ميكل ت يتواند به راحت يكند بلكه م ليو تحل هيرا تجز كنيباز

 يم ستميس نيداشته باشد. ا كنانينقاط قوت و ضعف باز قيدق سهيفصل و مقا كيدر كل  مياز عملكرد ت يكامل
  كند. يبانيو انتخاب استعداد پشت ييمانند شناسا يديكل ماتي، از تصممربيانبه  اطالعات ارزشمند ئهتواند با ارا

  موجود است: يكيزيف يابيحال حاضر سه نوع دستگاه رد در 

  كيبر اپت يمبتن نيدورب يها ستميس -١

  نقاط مثبت:

 كنانيباز يبرا يتهاجم ريغ  
 شود يطور گسترده در بازار فوتبال استفاده م به  
 است ريتوپ امكان پذ يابيرد يباال ينمونه بردار نرخ 

  



  :يمنف نقاط

  ها يرياندازه گ تعدادمحدوديت  
 دارد يدست ميبه تنظ ازيمنفرد ن اياش يابيرد  
 نصب زمان  

  يمحل يابي تيموقع يها ستميس -٢

  :نقاط مثبت

 است ريامكان پذ يرياندازه گ ياديز تعداد  
 يشده در زمان واقع يرياندازه گ يداده ها يباال اريبس دقت  
 دهد ياحتمال خطا در انتقال داده را كاهش م كيباند اولتراسون يفناور  

  :يمنف نقاط

 نصب يها نهيهز  
 بنص زمان 

 GPSسيستمهاي  -٣

  نقاط مثبت:

 ممكن است يرياز اندازه گ ياديز تعداد  
 نصب كوتاه زمان  
 ستيالزم ن اپراتور  

  :يمنف نقاط

 شود يم يونيزيدر هنگام مسابقات باعث تداخل در پخش تلو ستميس نياز ا استفاده  

   

   (VAR)داور  ييدئويو اريدست -٤

كند  يم يبررس ييدئويرا با استفاده از منابع و يداور اصل ماتياست كه تصم يكمك داور يي داور،دئويو اريدست
توسط  VAR، ٢٠١٨ كند. در سال ياستفاده م نيارتباط با داوران داخل زم يبرقرار يهدست برا كيو سپس از 

مورد استفاده قرار  يمل يها گياز ل ياري، در بسآن ياز زمان معرف پذيرفته شد و سمارفوتبال  يالملل نيب هياتحاد
دارد  يدسترس يونيزيتلو نيدورب ٣٣به  VAR ميت المللي نيز استفاده مي شود.مسابقات بينو  اكنون در  گرفته

 ني، انيبر ا وهكنند. عال يبا سرعت آهسته حركت م گرياز آنها با حركت آهسته و چهار مورد د نيهشت دورب كه
كنند تا عدم  يم زيرا آنال يباز ميبه فر ميفر ديآفسا يها نيكند. دورب ياستفاده م ديآفسا نياز دو دورب ميت



 يقرار دارد. تكرارها لميف اريدست ميت اريفقط در اخت نيدو دورب نيبرطرف كنند. ا ديآفسا ماتيرا از تصم نانياطم
 تيموقع اي يكيزيتماس ف دييتأ يشوند ، به عنوان مثال، برا يم استفاده يبحران طيسرعت آهسته عمدتاً در شرا

استفاده  يهند عمد نييتع ايمانند شدت خطا  يذهن يابيارز يبرا يسرعت عاد يها نياز دورب غيرشفاف يها
  شود. يم

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :عبارتند ازكه  طراحي شده است تياستفاده در چهار موقع براي VAR ستميس

امر در  نيا به ثمر رسيده است يا نه استفاده كرد. نيقوانر اساس ب يگل ايآ نكهيا يبررس يتوان از آن برا يم -١
 ردي، خطا) قرار گ ديتخلفات (آفسا گرياست ، مورد د انيگل در جر كي يكه برا يشود كه توپ ياعمال م يطيشرا

  شود. شده منجر لغو گل زده  يبرا ميكه ممكن است منجر به تصم

اگر  نياستفاده كرد. همچن مهيدر محوطه جر ييخطا ايمجازات  يبررس يبرا ستميتوان از س يم، ها يپنالت -٢
VAR كرد.  استفاده يميتصم نيپس گرفتن چن يتوان برا يم ني، همچناست حياقدام صح نينشان دهد كه ا  

در مورد  يريگ ميتصم يبرا VARتوان از  يرخ داده است، م ييخطا رديبگ مياگر داور تصم ،قرمز يكارتها -٣
  استفاده كرد.   كنيدادن كارت قرمز به باز



، صورت نيمداخله كنند. در ا كنيبازاشتباه دهد تا در صورت مجازات  ياجازه م يبه داوران اضاف VAR ،خطاها -٤
  دهد.   رييتغ VAR شنهاديخود را بر اساس پ ميتواند تصم يداور م

  جمعبندي

هواداران دارد. در  ي، داوران و حتاني، مربكنانيدر كمك به باز يكننده ا نييفوتبال نقش تعدر  يفناوركاربرد 
اشتباه كرده كه ه داور يا مربيان توضيح دهد ب ايكند،  دييداور را تأ ماتيدهد تا تصم ي، اجازه ممشكوك طيشرا

 يها يمعتقدند كه نوآور ي، برخدر واقع  VAR هستند ، مانند زيبحث برانگ طمئناًها م ستميس نياز ا ياند. برخ
 يبهتر باز شرفتيامر به پ نيكه ا نديگو يم گرانيكه د يدر حال شود يورزش م نيرفتن ا نيباعث از ب يفن آور
  دهند. صيتشخ زيخطاها را ن نيتوانند كوچكتر يهستند كه م شرفتهيها چنان پ يفناور نيكند. ا يكمك م

 


