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 (2020سال )گزارش  صنعت فوتبال های فناوری

 2020های فوتبالی سال  فناوری مبتکران

 نیو موفق  تقر نیاز مهمتر یبرخ ندهیکه آنها نما میکن یگزارش صنعت فوتبال مشارکت داشته اند. ما افتخار م نیهستند که در اول نفر افرادی ۱۶ نیا

در همه  نچهآ .افتد یاتفاق م نیکه خارج از زمفعالیتی است  انتخاب براساس نیا یارهایمع نیفوتبال هستند.  اما مهمتر خیتار یباشگاه ها و سازمان ها

 نقدهیبقه آ بایز یوارد کردن باز ینوع ابتکارات برا نیکه ا میاست. ما معتقد ی، استارتاپ و نوآوریفناور نهیدر زم ریچشمگ یتهایآنها مشترک است فعال

خقود در  نشیقگذاشقتن ب شقتراکو به ا نهیزم نیدر ا یشتازیپ لیاست. از همه شما به دل یمدرن ضرور یایاز ارتباط آن در دن نانی( و اطمیتالیجی)د

 .میگزارش متشکر
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 به عنوان شریک کلیدی؛ SPORTTOTALپیتر لوترباخ؛ رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار  ی ازگفتار شیپ

 Sporttotal در صحنه فوتبقال آمقاتور  یدرجه خودکار خود انقالب ۱٨٠ نیدورب یدر اروپا است. ما با فناور یورزش یفناور یشرکتها مهم تریناز  یکی

در  نیدوربق سقتمیس ٨٠٠. ما ققبال  میکن یپخش م sporttotal.tv خود برتر پلتفرم یزنده را رو یها یباز ٢٠۱۶. ما از سال میکرد جادیآلمان و اروپا ا

و بقه  میقپخقش کقرده ارا زنقده  دادیقرو ٢٥٠٠٠از  شی. از زمان شروع کار، بقمی، بسکتبال نصب کرده انیزم یرو ی، هاکبالیتبال، والفواستادیوم های 

اسقت،  یتقالیجید یخانقه ا یدارا  sporttotal  ،amateuer sport. بقا اسقتفاده ازمیقشده ا لیاروپا تبد یورزشرشته پلت فرم پخش چند  نیبزرگتر

 یتقالیجیخود بقه صقورت د یتوانند در مجاورت کلوپ خانگ یم یکنند و مشاغل محل یم افتیفوتبال در یو محل دیمحصول جد کیطرفداران فوتبال 

 .کنند غیتبل

 چه بوده است؟ شرکتتحوالت  نیآخر 

 یبقه طقور مسقتقل خقود را بقرا  sporttotalپانوراما، دیجد نی. با دوربمیخود را توسعه ده یبر هوش مصنوع یکامپکت مبتن نیدورب میامسال توانست 

 نیق، بقا شقروع انیقکند. عالوه بقر ا یرا به صورت زنده پخش م ی بیشتریورزشرشته های  یبه بعد حت دیاز فصل جد نیکند و بنابرا یم میتنظ ندهیآ

 را یقرا جبقران کننقد. مقا اخخود تا کمبود درآمد تماشاگران  دهیمش ارایه یهر نما یپرداخت به ازا یخود راه حل ها یبه باشگاه ها توانیم یما م ،فصل

 یمنطققه ا گیقباشقگاه ل یهقا یدهد تا باز یقرارداد اجازه م نی، امیبرقرار کرده ا Deutsche Telekom (DT) با کیارزشمند و استراتژ یهمکار کی

 پخش شود.  5G دیجد یبا فناور Bonner SC فوتبال

و مهمتقر از  یاضقاف یورزشق یباشگاه هقا تر عیاتصال سر یبرا  5Gتکنولوژیقادر خواهد بود تا از    RTTOTALشریک استرتزبه هنوان  SPO ،ندهیدر آ

   .استفاده کند زنده همه، پخش

 کدام ها هستند؟ یو بازی های درخواست  رشته های ورزشیدر پخش زنده  و نیازهای اصلی به نظر شما تقاضا 

شقد. ققبال   میدور خقواه غاتیو تبل غیهر تبل یپرداخت به ازا نهیخدمات با هز شیبر اشتراک و افزا یکسب درآمد مبتن یکه از مدل ها میما اعتقاد دار 

 یفعلق یها تیمحدود لیبه خصوص به دل - دیخاص را مشاهده کرده ا یو ورزش ها نییپا یها گیل یهر ورزش برا یبه سمت پرداخت به ازا شیگرا

در منقاط  مختلقخ خواهقد  یقابقل مالحظقه ا ریتقث  5G تکنولوژی ،نیکرونا و محدود شدن حضور طرفداران در مکان های ورزشی. عالوه بر ا روسیو

 دهزنق یدادهایتوانند هنگام حرکت رو یشود. عالقه مندان م یم عیتلفن همراه تسر یبه مصرف محتوا در دستگاه ها یاز پخش سنت ریمس رییداشت: تغ

 ینسقخه هقا ایقدرجه  ٣۶٠ میکند، به عنوان مثال پخش مستق یم جادیا دیپخش جد را برای جذابیت هاییامکانات  نیباال تماشا کنند. و ا تیفیکرا با 

پخقش را بطقور  تیفیک ،میمستق یدر پخش ها یدهد. استفاده از هوش مصنوع یو جذاب همه جانبه را به طرفداران م ی، تجربه شخصعیپانوراما از وقا

توانند توسق   یشده م دیها و آمار تول ینیب شیو پ رندیگ یقرار م لیو تحل هیمورد تجز یها در زمان واقع یبخشد. باز یو بهبود م شیافزا یقابل توجه

 کنند.   یساز یکاربران ارسال شوند تا تجربه خود را شخص یبرا میاز پخش مستق یبه عنوان بخش ایمفسران استفاده شوند 

 ؟وجود دارد و شرکتتان از شما یچه انتظار ٢٠٢١سال  در

است. ماننقد ابقزار  دیو انتشار محصوالت و خدمات جد یهوش مصنوع نهیدر زم ژهیخود ما به و یبه وضوح بر بهبود توسعه فناور ٢٠٢۱تمرکز در سال  

کسب درآمد جدید و انتشار برنامقه  یمدل ها نوردآبوجود  یاز باشگاه ها ازطری  اجازه دادن به هواداران برا تی، حماانیمرب یبرا یباز لیو تحل هیتجز

بقود هر باشگاه در آلمان قادر خواهقد  نیداد، بنابرا میباشگاه ها قرار خواه اریدر اخت میمستق دیخر یخود را برا یپانوراما نی، ما دوربنیپخش. عالوه بر ا

خقود را تولیقد  یتقا خودشقان محتقوا میباشگاه ها را قادر ساز میهخوا یپانوراما، ما م نیشود. با استفاده از برنامه و دورب sporttotal از پروژه یتا بخش

 .ری دهندشتیب نشی، بیو جشن قهرمان نیتمر نیروزمره تیم، مثال  از اتاق رختکن، زم یدر مورد زندگ یبه هواداران حت نیکرده و بنابرا
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  فوتبال فناوری هایجهان 

 نیمتمرکز است، امقا همچنق ٢٠۱٥بودجه از سال  عیتوز شیبر نما کار عمدتا  نیدارد.  ا ییایتکنولوژی فوتبال از منظر جغراف یایبه دن یفصل نگاه نیا

 .دهدانجام میمختلخ ها در کشورها و شهرها آپاستارت عیبر توز  یبررسی دقیق

  یبودجه جهان توسعه •

  شرویپ منطقه •

  شرویپ کشور •

  شرویپ شهر •

 

 ٢٠٢٠-٢٠١٥های  تكنولوژی فوتبال در سال یجهان یبودجه فوتبال و تعداد دورها زانیدر م یگذار هیچشم انداز سرما نوسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند یرا جذب م در صنعت فناوری های ورزشی  هیاز کل سرما یمیفوتبال  ن یاختصاص یحل ها راه

 اردیقلیم ۱٩.٢بقا  سهیجمع کرده اند، در مقا هیدالر سرما ونیلیم ۶٥۶از  شیب ٢٠٢٠بخش سوم   انیو پا ٢٠۱٥سال  نیفوتبال  ب فناوری یشرکت ها 

که فقق   میاختصاص داده ا هاییارذها و سرمایه گ به شرکت اعنوان ر نیما ا  ست؟یچ یفوتبال هایفناوریاما  .از کل صنعت ورزش  در همان دوره وروی

 .فوتبال استآنها  بخش عمده ای از فعالیت ایپردازند  به فوتبال می

 . میکرد مید تقسنده یم سیکه سرو یتعداد ورزش نیب یاستارتاپ را به طور مساو نیشده توس  ا یمقدار بودجه جمع آور 

 هیسقرما ٢٠۱٨و  ٢٠۱۶ماننقد صقنعت ورزش.  در سقال  بقا یبوده است ، تقر یادیفوتبال شاهد نوسانات ز فناوری هایدر  یگذار هی، سرمایبه طور کل 

و  هیدر تجز ٢٠۱٩سال  اما در کنند. یم یشرط بند عاتیو انتقال شا کنانیمربوط به باز ی، محتواازاتیارائه اخبار و امت یعامل ها ستمیس یگذاران رو
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 ارزیقابی یبرا یسال دشوار ٢٠٢٠بودند.  متمرکز هوشمند قدرتمند یدنیبر پوش یمبتن یخودکار و راه حل ها یرسانه ها دی، تولورزشی عملکرد لیتحل

 .بسته شود ٢٠۱٧و  ٢٠۱٥ سرمایه گذاری سطح یکیرود در نزد ی، اما هنوز هم انتظار مبود کورنا ریهمه گ یماریب وجود با

  

 مسبب ایجاد رقابت در بودجه اروپا

 ٢٠٢٠ - ٢٠١٥فوتبال در هر منطقه در سال های  فناوری هایتوزیع بودجه  

 

 

 رقابت بسیار نزدیكی دارند. یشمال یكایو آمر ایآس 

 یکقایبرجسقته اسقت، آمرو که اروپا پیشقرو  یاست. در حال یجهان یورزشرشته  کیداد که فوتبال واقعا   یوجود داشت به وضوح نشان م یاگر نمودار 

 یکنواخقتبزرگ به طور  یدر بازارها یورزشرشته  نیدهد ا یهستند که نشان م گریکدیبه  کینزد اریبس نیو همچن ستندیعقب ن یلیخ ایو آس یشمال

 .در حال توسعه است

 حیگقذاران تقرج هیکه سرما یی، جامیا دهیورزش  د فناوری هایرا که در بازار کل  یروند ای. آساست تعداد معامالتمواردی که اختالف وجود دارد،  در

 بقههسقتند،  تیمتمرکز بر مصرف کننده که پرجمع یدر بازارها "برد یهمه را م" تیاما جامع تر انجام دهند، ذهن ،کمتر یها یگذار هیدهند سرما یم

 ادامه دارد.  معامالت همچنان  یکه روند صعودی حجم باال جایی است، اروپا درچهار برابر متوس   بایتقر ایدر آس یگذار هسرمای. متوس  دیآ یم دانیم

، یجنقوب یکایجهان )آمر هیشود. بق یم دهید ایاست که در اروپا و آس ییمدل ها نیتعادل ب با یآنها تقر ی، الگودسوم قرار دار گاهیدر جا یشمال یکایآمر

 هیسقرما شقتریب تیقبقه حما ازیقن ضوحبازارها به و نینوپا در ا یعقب هستند. شرکت ها اریبودجه و تعداد معامالت بس زانی( از نظر مقایو آفر هیانوسیاق

 .دارند ستمیاکوس یگذاران و به طور کل
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 .با اندکی فاصله در رتبه دوم است نیبرترین است، چ یمال نیتأم نهیمتحده در زم االتیا

 ٢٠٢٠تا  ٢٠١٥  های فوتبال در سال هایفناوریکشور برتر در  ١٠بودجه  نیتأم

 

 

 لیگ برتر 

 اریدر بازار بسق یورزش رشته نیکه ا یشود. در حال یید  معکوس مآصحبت از کشورها به میان می  یشود وقت یمناط  مشاهده م لیکه در تحل یروند

 یعمقده ا یهقا یگذار هیدر وهله اول سرما نیدهد. چ یمتحده مقام اول را به خود اختصاص م االتی، ایمال انیحام یبرا ژهیکند، به و یرشد م یمهم

 .میها در آن بازار هست یاز نوآور یاریاخبار فوتبال انجام شده مقام دوم را به خود اختصاص داده است. ما هنوز شاهد بس یعامل ها ستمیکه در س

 شناسقانده،  انیقکه فوتبال را بقه جهان یبودجه دوم است. کشور نیاز نظر تعداد دور تثم نیبرد و همچن یم شیپ ییاروپا یکشورها یراه را برا سیانگل

از نظقر  یادیفاصله ز با سیپس از انگل ،د(نبه خانه خود نبرده باشد )قهرمان نشده باش زهیجا یلیخ ۱٩۶۶اگر از سال  یرا دارد، حت یهنوز هم نقش اصل

 .هستند ییاروپا یکشورها لطهکشور برتر تحت س ۱٠ هیکه بق ستیتعجب ن یجا دیشا .دنبرتر وجود دار میت ٥فرانسه و آلمان در جمع  یمال

 ٥که آلمقان و فرانسقه در  یدر حال ،نخست قرار گرفتند گاهیبا انگلستان در جا ییاروپا یبود، کشورها کندیسال  ٢٠٢٠سال  یکه به طور کل یدر حال 

 .دهند یم لیرا تشک ٢٠٢٠شده در سال  دهید یگذار هسرمای کل از ٪٨۱ ،از کشورها درصد ٥جالب:  تیرتبه برتر قرار دارند. واقع
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 .متحده است االتی، باالتر از ااستارتاپ های حوزه فوتبال یراه انداز ستیدر صدر ل ایتانیبر

 ٢٠٢٠-٢٠١٥در سال شده  یراه انداز استارتاپ هایبراساس تعداد   های فوتبالی فناوریکشور برتر در  ١٠

 

 

  کشور برتر ١٠ ستیدر  ل لیو برز ایاسترال

گقزارش  نیفعال در ااستارت آپ  ۱٠٠٠ با یقرار گرفتند و تقر لیو تحل هیگزارش در سطح جهان مورد تجز نیا یبرا یاستارت آپ فوتبال ۱۱٠٠از  شیب 

 .آنها وجود دارد ییایجغراف عیتوز جهینت نجایوارد شدند. در ا

اسقت  نیقنکته ا نیمتحده برتر است. جالب تر االتیاز ا سیانگل در اینجا که دارد اریفوتبال را در اخت یایتعداد استارت آپ در دن نیشتریخانه فوتبال ب 

  .بازار است ناز عملکرد منحصر به فرد آ یگرید یادآوریاین نکته . ردیگ یقرار نم هم مورد اول ۱٥در  یحت نیکه چ

 یتقیبا توجه بقه اهم ،تعجب آور نباشد دیرسد که شا یبه مقام سوم م ایاست. اسپان ستیل نیموجود در ا یاسام ریسا دنیآنچه دلگرم کننده تر است د 

 ایاسقترال نیقامقا ا ،برتر حضقور دارنقد میت ۱٠در  یمهم اروپا به خوب یها گی. لقائل هستند ینوآور برایو بارسلونا  دیآنها، رئال مادر فوتبال که دو غول

 .کند یاست که مقام پنجم را کسب م

ا راسقتعداد مناسقب  دیقفقق  با یکنند، کس یکشور برتر است. استارت آپ ها به وضوح کار م ٧در  لیدلگرم کننده حضور برز اریاز عالئم بس گرید یکی

 زانیقکشقور برتقر هسقتند، کقه نشقان دهنقده م ۱٠از  جخقار ینوپا از کشقورها یسوم شرکت ها کیاز  شیالزم به ذکر است که ب نیکند. همچن دایپ

 .بود ها نیبهتر ازدهمی گاهی، در جایورزشرشته  نیا یبازار مهم برا کی به عنوان ورزش است. هند، نیبه ا یدسترس
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 .بودجه است ستیل شتازیپ لندن

 .کنند یدنبال م ٢٠٢٠تا   ٢٠١٥شهر برتر در صنعت فوتبال  را در سال های   ١٠ مالی خوب، اعتبار نیبا تأم نیچ یشهرها

 

  برتر شهر ١٠کشور در میان  ۷

درصقد از کقل  ٢٢نخست قرار دارد و  گاهیدر جا ٢٠۱٥از سال شده  مشاهده  جذب سرمایه دور  ٥٠و  یگذار هیدالر سرما ونیلیم ۱٤٠از  شیلندن با ب

)در حال  یحرفه ا یها گیدر ل میتعداد ت نیشتریبا ب یخود به عنوان شهر تیدر کنار موقعهمچنین را به خود اختصاص داده است.  ها یگذار هیسرما

 .را بدست آورد در فناوری های فوتبال جهان های تختیپا پادشاهی تواند تاج یتوان گفت که م یم ی(، به راحتمیت ۱٢حاضر 

جقذب سقرمایه دوره  ٩در طقول  ها . اگرچه همه آنلندن هستندپشت سر  یگذار هیدالر سرما ونیلیم ۱٧٥از  شیو پکن با ب یشانگها ینیچ یشهرها

 .کند یم جادیهرم وارونه ا کی جهی، در نتاندشده  لیبه چهار شرکت تبد فق 

 یمق جقادیدو اسقتارت آپ ا ای کیها اساسا  بر اساس  یدهد، اما از آنجا که تعداد آنها کم است، ورود یرا نشان م دیجد یاز نام ها یبرخ ٢٠٢٠ ستیل 

 .بازار پر رون  باشد کیشهر  نکهیشوند تا ا

 

 

 



8 
 

 

 

  .کاهش یافته است ریاخ یدر سال ها اتولید محتوطرفداران و  تیاهم

 ٢٠٢٠-٢٠١٥بودجه صنعت فوتبال  در هر بخش در سال های توزیع 

 

 .است شیدر حال افزا ورزشی و عملكرد تیفعال

 تکیقه زده بقودن،  هقا یگذار هیسرما مذاکراتصدر بر  ٢٠۱٥محتوا از سال تولید دهد.  طرفداران و  ینمودار روند مورد بحث ما را به وضوح نشان م نیا

 و عملکقرد تیقفعال تیقاهم زیق.  اما در دو سال گذشته نندکرد کمکجذب شده  بودجه ٪٥٠بود که در آن بخش به کمتر از  سالی تنها ٢٠٢٠ سال اما

 .است افتهی شیافزا ورزشی

دهقد  یاست که نشان مق یا هیاول ینشانه ها نهایاست ، ا زیناچ اریبس ٢٠٢٠است و مسلما  حجم نمونه در سال  یارقام هنوز در نوسان نیکه ا یدر حال 

 دهد.  یبه رشد خود ادامه م ورزشی و عملکرد تیدر فعال یگذار هیسرما

 هستند.   شگامیپ ورزشی و عملکرد تیدر فعال یانفرادی / روش های  تمرین  خانگ ات ورزشیتمرین و  ییویدیو لیو تحل هیپوشاک ، تجز
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 د.عوامل هستن نیمحتوا و طرفداران محبوب ترتولید  ،در میان شرکت های نوپا

 فوتبال در هر بخش فناوری های ایتعداد استارت آپ ه

 

برند فعقال در  ۱٠٠٠به  کیو نزد میکرده ا لیو تحل هیاستارت آپ در صنعت فوتبال را در سطح جهان تجز ۱۱٠٠از  شیهمانطور که قبال ذکر شد، ما ب

 .بخش ها وجود دارد ریآنها بر اساس بخش ها و ز عیتوز نجایگزارش شرکت کرده اند. در ا نیا

 نیقمحتوا بقود. بقا اتولید توجه آنها به بخش طرفداران و  نیشتریشده بود هستند  و ب نییگذاران تع هیاستارت آپ ها دنبال روشی که قبال  توس  سرما

اسقت کقه  یکنقد، احتمقاال  شاخصق یبخش برتقر خقدمت مق ریفانتزی به عنوان ز های ورزششرط بندی و  می شودتعجب آور است که مشاهده حال، 

 .تند(سنبال درآمد زایی هبه دصرفا  )  "پول را دنبال کنند"کنند  یم یاز استارت آپ ها فق  سع یتعداد
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 بودجه امسالاختصاص  نهیاز موضوعات داغ در زم یكی ییدئویو یمحتوا

 وجود دارد ٢٠٢٠برتر در صنعت فوتبال  جذب سرمایهدوره   ١٠

 

بقودن  ریق، همقه گاینکقه کنقد. اول یکشور برتر، ما را متعجب مق  ۱٠در  یراه کار عربستان سعود دنی. دمیبا اشخاص مهم و برجسته شروع کن دییایب 

. دوم، اسقتخارق العقاده  بیترک کیهستند، که  همین گونه زین ننایاست. طرفداران فوتبال واقعا  همه جا هستند و کارآفر رینظ یورزش فوتبال واقعا  ب

 .دنده یمشکالت مشترک هستند، بازار را گسترش م یخاص خود برا یراه حل ها هیدر حال ظهور که در حال ته یکشورها

. آنهقا در اینجا گنجانده شده است 90min با توجه به ا رگذاریش در فوتبال از طری  بستر محتوا   Minute Mediaشرکت. دیبرگرد باال ستیحاال به ل

 .قبل از دوره کرونا آغاز کردند سرمایه نیدر صدر جدول قرار گرفتند و سال را با دور بزرگ تثم ٢٠٢٠در سال 

 .موضوع جذاب بود کیمختلخ  لیبه دال ییدئویو یجدا از آن، محتوا 

  Bepro11 گقرینخبه تمرکقز دارد. از طقرف د ریافراد غ یبرا یقابل دسترس ییدئویو یو خودکار از منابع خبر مصنوعیهوش  یبر رو ،Pixellot -   از

ضقب  و بقه اشقتراک  یرا بقرا یلمبرداریف نیدورب کیدر تالش است تا  -در فوتبال   یعم یا شهی، اما رگرید رشته ایچند فعال شرکت  کی ینظر فن

 .قرار دهددر اختیار  نهیخودکار لحظات مهم در هر زم یگذار

 و ...تعامل طرفداران،  دیهوشمند، اشکال جد یها یدنیدرباره آنها صحبت شود: پوش دیوجود دارد که با زین یگرید یگذار هیسرما یروندها
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 .فوتبال  هستند فناوری هایشرکت برتر در  ١0بودجه  بخش اصلیمحتوا پلت فرم های تولید 

 

 فناوری های فوتبالدر  از لحاظ تخصیص بودجه عمدهشرکت برتر  ١٠

 

 

 شوند یمورد با هم تلفیق م ٦متحده در  االتیو ا نیچ

به عنوان راه  دتوان یم ستیل نیبودجه اجذب برتر  شرکت  ۱٠شود ، محتوا واقعا  برتری دارد. هفت مورد از فهرست  یصحبت از کارهای بزرگ م یوقت

است،  Hupu در برتری. آنچه که به خصوص جالب توجه است یاصل ی، اخبار و محتوامسابقاتشوند، اعم از پخش  یمحتوا طبقه بند ی تولیدحل ها

چقدر اخبار فوتبال  ینیکند که هواداران چ یم دییشده است کامال  تث یگذار هیشرکت سرما نیدالر در ا ونیلیم  ٣٠٠از  شیساده که ب تیواقع نیا

 .کنند یخود را دنبال م

 Minute Mediaهیسرما یاست شاهد دورها دیبع ستیل نیا یبعد یدوم قرار دارد اما نام ها گاهیقرار دارد، در جا ٢٠٢٠ ستیکه در راس بودجه ل 

 .باشند یگرید یخصوص یگذار

FuboTV ،از تولید  یگسترده تر یها شکل ضرفوتبال آغاز به کار کرده است، در حال حا پخشپلت فرم  کینهاد ذکر شده است که به عنوان  کی

 .شده است یداریدالر خر ونیلیم ۱٠٠نسبتا  معادل  متیتوس  اپل با ق NextVR محتوی را آماده کرده است، و در مقابل
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 دارندگان حقوق تیاهم

 پخش مسابقاتمعامله بر صنعت  نیا ریتث  یبود. چگونگ یمهم اریخبر بس ٢٠٢٠سال  ، در IPی، توسعه دهنده فناور Facebankبا fuboTV ادغام

 از موارد یکی مسابقات یبا آن روبرو هستند، تماشا حرفه ایکه دارندگان حقوق پخش فوتبال  یمختلف ینشده است، اما با وجود چالش ها دهیهنوز د

  .است بسیار مهم

 

Pixellot - یخودکار هوش مصنوع یو داده ها ویدیو 

مربوط به  دیتول یباال یها نهیهز لیبه دل شتریب نیشوند. ا نمی خشآنها پ ٪٩٩حال،  نیافتد. با ا یاتفاق م یورزش دادیها رو ونیلیساالنه م هامروز

چ یبه ه ازیدهد بدون ن یاجازه م یورزش یکه به سازمان ها هکرد جادیا یبر هوش مصنوع یراه حل مبتن کی Pixellotاست.  یکارکنان محل برگزار

 ، پخش و درآمد کسب کنند. کرده دیتول لمیف به صورت خودکار صورت به ٪۱٠٠را خودکورد نظر یمحتوا یکارمند

 فوتبال دسازیو هوشمن یتالیجید - یورزش یفناور یها ستمیس

 م؟یدر مورد شما بدان دیبا یزیچه چ

شروع  نی.  امیفوتبال را داشت یباز رییو من چشم انداز تغ ستیس نیستی، کررزادایپوش ساب  آلمان(، آرون م یمل کنیارنست )باز انیفاب ٢٠۱٩در بهار 

 .کند یفوتبال آماتور آلمان شرکت م گیجوانان در ل میشش ت با فوتبال بود که اکنون ینوآور یآکادم

را  یفوتبال هوشمند ٢٠۱٨آن را بر عهده داشتند و در سال  تیهدا ییکایکه دو مخترع آمر میشد یروبرو م ی، با شرکتینوآور یدر جستجو شهیهم

. شرکتی که میکن سیشرکت مشترک تاس کی ٢٠٢٠در مارس  میگرفت میو تصم میزده شد جانیه دهیا نیوارد بازار کرده بودند. ما بالفاصله از ا

 کرده است.  جادیا عیاز صنا یاریدر بس ینقالبا

توپ و   یکند.  ما گروه  خود را از طر یم جادیا تالیجیآنالوگ و د یایدن نیب یکند و پل یم کیما فوتبال را دموکرات افتهیتوسعه تازه توپ هوشمند 

قرار می  عالقمندانتجربه ارزشمند در اختیار  آنها  کی،  یکالس جهان تمرینات ورزشی در ها و  یاز چالش ها ، باز یاریآن با بس اپلیکیشن برنامه

 دهد.

 

 تحوالت شما چه بوده است؟مهم ترین از  یماه گذشته برخ ۱٢در  

 یدیتا روش جد میکرد یهمکار یآلمان یشرکت مهندس کیافتاده است. ما با  گوناگون از اتفاقات یاریمشترک، بس یگذار هیسرما یریاز زمان شکل گ

و توسعه قلب  کیمجدد الکترون ی، طراحاپلیکیشنتوسعه مجدد  ؛یبعد ی. دستاوردهامیکن جادیدر داخل توپ ا مورد نظر یقرار دادن فناور یبرا

 .ما بوده است تمیالگور - امحصول م

که فرهنگ کامال  مدرن و نوآورانه  میاست. ما معتقدفوتبال در جهان  یانقالب جادیبه منظور ا مانهایی  هدف ینفره در حال کار بر رو ٣٠ با  یتقر میت کی

 یرا برا مسیر خودبخشد تا  یم یبه ما انگیزه  و انرژ نیجذب افراد مناسب است. ا ی، عامل واقع"یمیاقتصاد قد" یایشرکت، همراه با ارزش ها و مزا

 .میکه قبال  هرگز انجام نشده هموار کن یکار

 .میکن محق و آن را  میتا چشم انداز خود را به حرکت در آور میکن یجمع آور وروی ونیلیم ۱.۱ می، ما موف  شدنیعالوه بر ا 
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 د؟یدر حال حاضر به دنبال چه هست

 .میهست کیالکترون ی، توسعه نرم افزار و مهندس نیماش یریادگی، یکدگذار نهیدر زم متخصصان همکاری بایافتن و  به دنبال ما

ما  .میکه به کار ما عالقه مند است خوشحال یارتباط و تبادل نظر با هر کس یما از برقرار نیشود. بنابرا یم خیفرهنگ شرکت ما با احترام و صراحت تعر

شدن ورزش  یتالیجی: دمیزده هست جانیافتد ه یکه اکنون اتفاق م یزیدر چ یگذار هیخرسندیم و از سرما دیجد یمال یشرکا افتنیاز  نیهمچن

 .)توپ(

 م؟یاز شما دار یچه انتظار ٢٠٢۱در سال 

اپلیکیشن   ٣.٠نسخه  یتوسعه برا یتالش ها نیسوم آخر کی، ما در نی. عالوه بر امیهست A یسربرای  یگذار هیسرماجذب  ما هم اکنون به دنبال 

خود با  B2B بصورت ، ما در حال توسعه محصولندهیشده است. در اواخر سال آ یزیبرنامه ر ٢٠٢۱اواس  سال  یما برا B2C با محصول دی. خرمیهست

شدن کامل  یتالیجیمرحله آخر را به سمت د رایما خواهد بود ز یبرا زیانگ جانیه اریلحظه بس کی نی. امیفوتبال هست یالملل نیب رگبز یباشگاه ها

 .کند یآغاز م یباز

آنالوگ و  یایاز دن یبیورزش ترک دیجد یالگو .میدر قطر هست FIFA World Cup 2022 مرتب  با زیانگ جانیپروژه ه کی ری، ما درگنیعالوه بر ا 

 .افتد یاتفاق م نیاکنون ا ت.اس تالیجید

 

 

 روندهای جدید و  برتر صنعت فناوری های ورزشی فوتبال

 ی )گیمیفیكیشن(سازی وارهوشمند و باز زاتیتجه - دیعصر جد تمرینات ورزشی در :١روند 

 GPS قیاز طر نجاتراه 

 سوال پرسیدیم و از خود کنند  یم نیهستند تمر قهیجل مین هیکه شب لباس هاییها در  ستیبار فوتبال نیاول یکه برا میآور یم ادیاز ما به  یاریبس

 GPS بر یمبتن ابیرد کی ینیم تنه ها از آنجا که دارا نیکه ا دیمتوجه شد عیسر ادیدارند؟  خوب، شما به احتمال ز یمردان نیم تنه ورزش نیچرا ا

بود، در اختیار  رهیسرعت، و غ هایشده، سرعت، تعداد دو یمهم را که اساسا  مربوط به میزان فعالیت از جمله مسافت طمجموعه اطالعاتی بسیار ، ودندب

 .است جهان نخبه فوتبال یها میاست این ابزار استاندارد مورد استفاده ت یمحاسبه ضربان قلب اضافه شد و مدت آندادند . بعد از  میمربیان قرار 

 

 .مهم در حال انجام است رییچه خواهد شد؟ دو تغ آیندهدر

دستگاه قرار داد تا مجموعه  کیتوان در  ی( را مرهیشوند. انواع مختلخ سنسورها )دما، مجاورت، لرزش و غ یتر م ، سنسورها هوشمندتر و کوچکلاو 

سنسورها  نی، انیچنکند. هم یریرا اندازه گ رهیو غ یطوالن ای، پاس کوتاه کیمانند لمس توپ، قدرت شل ی، مواردتیفعال یاز داده ها دیکامال  جد یا

 .قرار داد زاتیمختلخ تجه یتوان در قسمت ها یرا م

با توجه به  بیشتر خواهد شد.تمام سطوح فوتبال،  در ی هافن آور نیهمه ا یکه دسترس یمعن نیشوند، به ا یارزان تر م زیتر، سنسورها ن از همه مهم

 .دهند یرا هدف قرار م هیفوتبال پا برای ژهیبه و هایی بازار، ارائه دهندگان راه حل نیا یگستردگ
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فروختند تا  یبزرگ م یها را در بسته ها ابیشرکت ها رد نیاز ا شیاست. پ رییارائه آنها در حال تغ یمورد استفاده برا یمدل تجار نکهیدوم ا

 کیدر  یکس دیدان یشوند تا درک شوند: شما م سهیمقا دیبا یحرکت یگذشته، داده ها نیکنند. از ا زیخود را تجه میتبه طور کامل بتوانند  دارانیخر

 !ستین یاست، کاف دهیاز حد دو شیجلسه ب

به مصرف کننده  میبر فروش مستق یا ندهیحال، اکنون شرکت ها به طور فزا نیبا ا صورت گیرد. کنانیباز کل عملکرد نیانگیبر اساس مسنجش باید 

نه خود را گونه دهد که چ یم یخوب دهیبه آنها ا نیکنند ، تمرکز کرده اند. ا یم سهیمقا یمجاز ازاتیکاربران در جدول امت ریکه خود را با سا شخصی

 کنند.   سهیمقا یبلکه در سطح جهان ،خود میتنها با ت

و  لمیف یادیدر بازار وجود دارد که تعداد ز یمختلف یاست. برنامه ها یفرد های آموزشتمرین و متمرکز بر  یظهور راه حل ها ،گرید یدیروند کل

گرد هم  دراه حل های جدی جادیا یبرا یو نوآور یاست که فناور ییجا نیو ا تواند آنها را انجام دهد یم یید که شخص به تنهانده یرا ارائه م نیتمر

کنند. در طول همه  جادیا یتعامل اریبس تمرینی و آموزشیتجربه  کیکنند تا  یاستفاده م AR تلفن همراه و نیبرنامه ها اکنون از دورب نیا. ندیآ یم

 .کرده اند دایپ یشتریب تیویروس کرونا این مسائل  اهم یریگ

 یشتریب ازیاگر توپ به کرنر رفت امت نی، بنابرادیکن کیشل یخود به سمت دروازه خال یگوش یرو AR شده ینیب شیپ ازیامت یتابلو کیبا  دیتصور کن

، دیکن رتصو ستی. خوب الزم نبدهیداز دست  ازیدور شد امت یلیشما خ یتا اگر توپ از پا دیکن ارزیابیخود را با تلفن  بلیدر ای. دیکن یکسب م

 کنند.   یکار کمک م نیبه شما در انجام ا HomeCourt و Formalytics مانند ییشرکت ها

منجر شود،  کنانیباز نیب یراحت تر سهیتواند به مقا یم ناتیتمر ید. استاندارد سازنشو یوجود دارد که ارائه م یادیز های وجود تعداد فرصت نیبا ا

 جادیا یراها ب میت انیجوانان در مرده  کنانیمجدد باز عیتوز یبرا دهیا نیاز ا Sci Sports و KNVB است که چگونه نیروش ا نیمورد استفاده از ا کی

 .همه افراد برنده سودآور است یتر استفاده کردند که براریجوانان رقابت پذ یها گیل

 

 عامه پسند یمحتوا دیتول :٢ روند

 فوتبال در پخش دیروز جد کی 

آماتور چگونه اسپانسر جذب کنند؟   ای، جوانان نییپا گیل یها می، تندیآ یکه به ورزشگاه م یکس نتواند آنها را تماشا کند، جدا از تعداد کم چیاگر ه

امکانات  ای نی، زممیدر ت یه گذاریسرما یبرا یپول چیو بدون اسپانسر، ه دیرا فراهم کن یدسترس دی، بادیکن دایاسپانسر پ دیبتوان نکهیا یبه هر حال برا

 نی. اابدی یو ادامه م ابدی یادامه م نطوریآن را ندارد. و هم یکس قصد تماشا چیشده وجود ندارد. و اگر فوتبال خوب نباشد، ه یبهبود فوتبال باز یبرا

 .دارد یجالب اریراه حل بس یرسد که فناور یشود. سرانجام به نظر م یمشکل محسوب م کیمدت هاست که در فوتبال  انیپا یحلقه ب

امر منجر به امکان پخش خودکار که یک راه حل  نیاست. اشده  ریامکان پذ (انهیرا یینایب) ( و نرم افزارنیسخت افزار )دورب نهیاکنون با کاهش هز 

از  یباز ریکنند که تصاو یم هیرا ته یا نهیکم هز یها نیدورب Pixellot و SPORTTOTAL مانند ییمعقول است شده است . ارائه دهندگان راه حل ها

راه حل  نیکند. ا یکمک م شتریمخاطبان ب یآن برا عیپخش به توز پلت فرم های  یکند و از طر یخودکار را ضب  م ییاندازه و بزرگنما رییجمله تغ

 کنانیو باز انیکنند که به نوبه خود به مرب یرا فراهم م لیو تحل هیتجز یی، سطح ابتداکنانیتوپ و باز یابیرد یها تمیبا استفاده از الگور نیها همچن

 !ستین نطوریرسد، ا یبه نظر م یعال یلیکند. خ یکمک م زین

ها، در سال  نهیزم یارائه برخ یتمرکز دارند. برا عیتوز یوجود دارند که فق  رو MyCujoo مانند یاختصاص میاستر یها عامل ستمی، سنیجدا از ا

٢٠۱٩، MyCujoo  کاربر منحصر به فرد در سراسر جهان انتقال داده است.   ونیلیم ٢۶از  شیمسابقه را به ب ٢٢٠٠٠حدود 

 :ذکر شده یشرکت هامروری بر 
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mycujoo، بخشد یقدرت م کنانیها، باشگاه ها و باز گیها، ل ونیکه به فدراس یو حقوق رسانه ا انیجر/  هلند. 

pixellot ،/ یآماتور و حرفه ا یباشگاه ها یبرا محتوی دیتول یراه حل ها 

SPORTTOTAL ،خودکار نیدورب یبا فناور یزنده و درخواست لمیو پخش ف دیتول پلتفرم / آلمان 

 

 تحوالت در ورزشگاه و خانه -تجربه مدرن هواداران   :٣ روند

  .کند دنبال می امسیر خاصی ر ومیاستاد 

مشکل  نیشلوغ، سخت تر یها ومیصنعت ورزش ارائه کرده است، بازگرداندن هواداران به استاد برویروس کرونا  یریکه همه گ ییهمه چالش ها نیب از

 ستمیدر س یادیز یگذار هیسرما دیها با ومیاستاد رایمهم خواهد بود ز اریهواداران بس یمنیو ا یمربوط به سالمت یپروتکل ها جادیغلبه است. ا یبرا

هوا با  هیتصف یتماس و دستگاه ها یابیرد یچهره برا صی بت دما، تشخ یبرا یحرارت یربرداریمانند تصو یانجام دهند. موارد یو بهداشت یتیامن یها

البته در  یو نوآور ی. راه اندازدشو یورزشگاه م یها رساختیدر ز یقابل توجه یها یگذار هیشوند که منجر به سرما یتوانند اجبار یم یدرجه صنعت

کند ابزار  قدرتمندی  یاستفاده م UV-C هوا، سطوح و آب از نور یضد عفون ی، که برا Signifyکند. به عنوان مثال یم یرا باز ینقش اساس نجایا

  .هستند

 یاما برا ستین یمشکل چیه نیکه ا ندیگو یواقعا  ارزش آن را دارد؟ اکثر هواداران سرسخت ورزش م ایوجود دارد: آ یدالر ونیلیسوال م کیو سپس 

 یها تواند دردسر ساز باشد. نگه داشتن ماسک در کل زمان، صخ یدر واقع م یباز کی یتماشا یبرا ومیکه رفتن به استاد رندیلحظه در نظر بگ کی

 .موجود است  یاز شرا یتنها برخ نهایا ،و کندتر یطوالن

باز خواهد شد  یموضوع از قبل مورد بحث داغ بود و احتماال  فق  زمان نیشود. ا یواقعا  مهم م ومیتاداست که تجربه هواداران درون اس یبدان معن نیا

 ومیمانند استاد یدیجد یهستند و ما قبال  شاهد ورزشگاه ها یادیمتحده الهام بخش ز االتیا یورزش یها میت نجاید. در انورزشگاه باز شو یهادرکه 

 Immersiv مانند یجهان ی، استارت آپ هادیپست جد کیکنند. اما در  یم یگذار هیسرما "تجربه هواداران"که به شدت در  میتاتنهام هاتسپور بوده ا

 یبه هواداران اجازه م ، Briziداشته باشند و تالیجیکنند تعامل د یکه تماشا م یزنده ا یدهند طرفداران بتوانند با باز یاجازه م AR ، که با استفاده از

اتفاق ممکن است زودتر  نیا  G٥ دارد. و با ییتجربه واقعا جذاب نقش بسزا کی جادیگرفتن عکس کنترل کنند، در ا یورزشگاه را برا یها نیدهد دورب

 .، رخ دهد دیکن یاز آنچه شما فکر م

  تنها در خانه همچنان

است که  یمدت یورزش یها میت رایوجود دارد ز یخوب یخواهند؟ خبرها یکنند یا نم دایها راه پ ومیتوانند به استاد یکه نم یهواداران  برای نیبنابرا

شده است.   یمیدرسد قبل از ورود آن ق ی، به نظر ممیشنو یرا م VR است که کلمات یادیتر کنند.  ما مدت ز یکنند تجربه شما را غن یتالش م

در  یفناور نیمطمئنا  اگر ا مییکه بگو نیشد، جز ا میآن نخواه ریدرگ گریما د نیبنابرانوشته شده است ،  VR صنعت یدر مورد چالش ها یادیکلمات ز

 .کند یکار را م نیا یچه زمان میدان ینشود، نم لیتبد یاصل انیبه جر خودزمان 

 یآنچه اتفاق افتاد برا بررسی کنیم دییایصحبت وجود دارد. ب یبرا یادیز یزهایچ رایز میرا پشت سر بگذار VR به سرعت میتوان یخوشبختانه ما م

 دئویو نیبا ا ادارطرفداران هو یکه صدا شدحاصل  نانیاطم یورزش گیدر هر ل با یشد. تقر یکه در طول پاندمی کرونا پخش م یونیزیزنده تلو یهایباز

 یمانند چهره ها Zoom یویدیرا انجام داد که با پخش و یکار فوق العاده ا ،NBAمهم اروپا خصوصا   یها گیبا ل EA Sports همراه است، مشارکت

آنقدر خوش شانس  یحت ی. برخکشاند مسابقه ، طرفداران را به صحنهدیخواست یکه م یزمان  یافزودن تشو یی، همراه با توانایطرفداران در طول باز

 .بود زیآم تیقطعا  موفق تجربه نیا با در نظر گرفتن تمام جوانب! مطمئنا  نندیفرد مشهور بنش کیبودند که کنار 
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وجود  Beyond Sports . سپسرهیپخش کننده و غ ی، مشاهده داده هادیها، خر یباز یکردن رو کیکل یبرا نندگانیبا اجازه دادن به ب یتجربه تعامل

 ایخاص  کنیباز کی POV از رازنده  یدهد باز یاجازه م نندگانیکند، به ب یزنده را فراهم م یورزش ها یدر زمان واقع یکیگراف شیدارد که ارائه نما

 گریو تعامالت با طرفداران د یاجتماع هیال یکه رو Buff و Edisn تعامل طرفداران مانند یراه حل ها آنها،. به کنند متحرک تماشا یبا چهره ها

 .  دیاضافه کن را متمرکز شده اند

 :ذکر شده یشرکت هامروری بر  

Beyond Sports  ،دهد یارائه م یبر هوش مصنوع یتجسم مبتن که یشرکت ؛فراتر از ورزش /هلند 

edisn ،لیپخش کننده و تحو صیتشخ تیقابل نیتر شرفتهیبا پ یبا هوش مصنوع هوادارانعامل تعامل  ستمیس ؛تجربه ورزش دیروش جد / کایآمر 

 یمتن یمحتوا

Immersivنیماش یریادگیو  انهیرا یینایافزوده، ب تیبا واقع یتجربه هواداران ورزش دیتجد / ، فرانسه 

 

 

 .کنند یم یگذار هیسرمادر این حوزه که  ییها ستیاستارتاپ: فوتبال یایبه دن ورود

 فرمول برنده کی

استارتاپ ها  یبرا نیشوند. ا یخود در استارتاپ ها، خبرساز م یگذار هیبا سرما نی، بلکه همچننیعملکرد خود در زم  یورزشکاران نه تنها از طر شتریب

 شهیکند که هم یم جادیا یفور ایو رسانه  یعال یرواب  عموم اتفاق نی، اها استارتاپ یآن روشن است: برا لیو دال باشد یخوب م اریو ورزشکاران بس

خود را به  یکند تا برند شخص یحال به آنها کمک م نیکند و در ع یم کینزد دیجد یورزشکار آنها را به فناور یو برا  ردیگ یمورد استقبال قرار م

از  یمتحده، اما با تعداد االتی، مخصوصا  در استین یدیمفهوم جد انورزشکار یگذار هیالبته سرما ایجاد کنند.ورزش  نیعنوان نوآور در ا

گرفته تا سرنا  مزیاز لبرون ج کند. یکنند، حرکت م یم لیخود تبد یگذار هیمهم از منابع سرما یکه استارت آپ ها را به بخش یجهان یسوپراستارها

 ایگذشته  ی، افسانه هاییاروپا یها ستیرسد که فوتبال یو به نظر م .خواهند یاستارت آپ ها را م نیماهومس، همه داغتر کیگرفته تا پاتر امزیلیو

. کان ریکان و مانوئل نو وریاست: ال خیمون رنیآلمان در با یساب  و فعل یندارند. موارد ذکر شده دروازه بان هابا هم  یادیفاصله ز ،یفعل یسوپراستارها

 صنعت فیتنس  به همراه یدر حال ورود به فضا نویر را یکه اخ ی، در حال Goalplayگذار فعال است، به عنوان مثال در هیسرما کیاست که  یمدت

Vaha بوده است نیمستقر در برل. 

 ٢٠۱٩در سال  نگیاسترل میو رح نیچمبرل-دی. الکس آکسلمیبوده ا ایو اسپان سیانگل یها ستیفوتبال یاز سو یگذار هیسرما یشاهد تعداد نیهمچن

 باراخ صدر در را یاخ زین یدو نفره برنده جام جهان اسیکاس کریو ا کهیکه جرارد پ یکردند در حال یگذار هیسرما STATSports در شرکت داده فوتبال

مربوط به  یها فق  مربوط به استارت آپ ها یگذار هیو سرما است. نسبتا  فعال بوده یدر محافل استارتاپ Kosmos کهیپ نگیبودند. شرکت هولد

آن  انگذارانیاز بن یکیکرده و  یگذار هیسرما GF Biochemicals صحبت شود، او گفت که در ینیفالم ویدر مورد مات دیبا نجای. در استیورزش ن

برنده شده  زیمسابقه ن نیکه او در زم دییبگو دیتوان یراحت م الیدالر رساند!  با خ اردیلیم ۱٤از  شیرا به ب است، طب  گفته فوربس ارزش خالص خود

 خیبا داشتن ط ییبه تنها با ی. هر دو افسانه تقرستیو رونالدو کامل ن یموف  بدون صحبت از مس یها ستیدر مورد فوتبال یصحبت چیاست. البته ه

عمل  نگیهلد یمربوط به مو به عنوان شرکت ها یها کینیکل یو حت یمال یها رکتها از هتل ها و رستوران ها گرفته تا ش یگذار هیاز سرما یعیوس

 کنند.   یم
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 First یدنیپوش یفناور دوارکنندهیدر شرکت ام نستایا اسیها به  مر رساندن گل نبوده است. آندر ستیفوتبال یها یگذار هیحال، تمام سرما نیدر ع

Vision را نام بردند،  یو ژاو وینیها، رونالد ستیوجود دارد که فوتبال یشده ا یرمزنگار یرسد. و ارزها یبه نظر م رفعالیکرده بود اما غ یگذار هیسرما

 .ستین تیموفق یبرا ینیتضم ستیفوتبال کیگفت که آوردن  دیکنند. انصافا  با یآنها چه کار م میدان یکه ما در حال حاضر نم ییجا

 هایی که فوتبالیست ها در آن سرمایه گذاری کرده اند. استارت آپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترجمه و گردآوری: ریحانه چشمه

 و پیاده سازی: سعید جعفری ویرایش، طراحی

 


