
 

 
 تعاُون شركتا Hudl وWyscout على تصمیم المنصة األكثر شمولیة على مستوى العالم لتحلیل مقاطع

 فیدیو كرة القدم والبیانات الخاصة بها وضّم الالعبین
 

 في ظل اتصال أكبر قاعدة بیانات عالمیة لمقاطع فیدیو كرة القدم والبیانات الخاصة بها اآلن بمنصة التحلیل المتكامل الخاصة بشركة
 Hudl، أصبحت مهمة العثور على أصحاب المواهب ومشاركة المحتوى والتعاون أسهل من أي وقت مضى. 

 
 Hudl، منصة تحلیل األداء الرائدة في الصناعة، الیوم عن استحواذها على Wyscout، الشركة الرائدة عالمًیا في مجال استكشاف

 المواهب وتحدیدها لضّمها إلى األندیة والفرق الوطنیة لكرة القدم. لیمثل ذلك االستحواذ التاسع لـ Hudl منذ عام 2011.
 

 في ظل وجود أكثر من 1000 ناٍد احترافي و1000 وكالة العبین و60 فریًقا وطنًیا واتحادات َتستخدم منصتنا، ُتسهم Wyscout في
 توفیر قیمة لمجتمع كرة القدم العالمي من خالل تقدیم أدوات تعمل على تسهیل فهم اللعبة وتحدید أصحاب المواهب وتقییمهم وتقییم أدائهم.
 سیؤدي ربط مكتبة مقاطع الفیدیو والبیانات الخاصة بـ Wyscout بـ  مجموعة حلول Hudl ذات المستوى االحترافي  إلى إنشاء المنصة
 األكثر شمولیة في هذا القطاع لتحلیل مقاطع فیدیو كرة القدم وبیاناتها وضّم الالعبین؛ هذه المنصة لن تسهم في دعم كبرى المؤسسات في

 العالم فحسب، بل في دعم األندیة على جمیع مستویات اللعب. 
 
 صّرح جون ویرتز، مدیر اإلنتاج التنفیذي بشركة Hudl قائًال، "بفضل توافر جیٍش من علماء البیانات، ستكون األندیة من جمیع األحجام
 قادرًة على اتخاذ قرارات فعالة ومتطورة ومعتمدة على البیانات". "ویعني اتحاد Hudl مع Wyscout أّن المدیرین والمحللین ومجتمع
 كرة القدم ستكون لدیهم إمكانیة وصول غیر مسبوقة إلى جمیع مقاطع الفیدیو والبیانات التي یحتاجون إلیها لدفع عجلة التحسین واستكشاف

 المواهب من جمیع أنحاء العالم. وسیتوفر كل هذا في متناول أیدیهم، ما یسمح لهم بالتركیز على أدوارهم األساسیة، بدًال من التنقل عبر
 األنظمة المتعددة. وسیعمل ذلك على تغییر أنماط الحیاة بشكٍل كبیر".  

 
 في بیئة األلعاب الریاضیة الحالیة المعتمدة على البیانات، ال یقتصر التحلیل على المدربین والمحللین. فالجمع بین أفضل ما تتمیز به

 شركتا Wyscout وHudl لن یفید األندیة فحسب، بل سیستفید من هذا االتحاد كل شخص مهتم بمجال الریاضة. 
 
 وقال ماتیو كامبودونیكو، الرئیس التنفیذي لشركة Wyscout "ثّمة كثیر من التفاعالت الیوم بین فریق الشباب والفریق األول وبین حكام
 المباریات وهكذا". "ولن یسهم الجمع بین المنصات في تسهیل كل شيء على األندیة فحسب، بل على كل شخص یعمل في هذا القطاع". 
 

 بفضل ما تتمیز به كلتا الشركتین من عقود من الخبرة في العمل مع أكثر العقول ابتكاًرا في قطاع الریاضة، تعلم كلتاهما عملیات سیر
 العمل األكثر فاعلیة، سواء فیما یخص تحلیل المباریات أم ضّم الالعبین، التي تبدأ وتنتهي بمقطع فیدیو. من خالل توفیر إمكانیة الوصول

 إلى مئات اآلالف من المباریات المتصلة بـ Hudl وSportscode، أصبح من السهل اآلن على األندیة تكییف العملیة المثالیة وفًقا
 لفلسفة التدریب الممیزة التي تتبناها. 

 
 وقال كامبودونیكو "لقد كان جلًیا بالنسبة إلینا في وقٍت مبكر أنهم كانوا متحمسین مثلنا تماًما لمساعدة أفراد مجتمع كرة القدم على تحقیق

 إمكاناتهم من خالل عامَلي التكنولوجیا والتعاون". "فضًال عن مساعدة المؤسسات على بلوغ كامل اإلمكانات التي تحتاج إلیها لضّم أفضل
Wyscout المواهب. "ومساعدة الریاضیین على الوصول إلى أقصى اإلمكانات التي یحتاجون إلیها لیتم اكتشافهم. ویعني ربط محتوى 

 بمنصة Hudl لتحلیل مقاطع الفیدیو وتوزیعها أّن األندیة لن تتوفر لها إمكانیة الوصول إلى مجموعة محلیة من أصحاب المواهب
 فحسب، بل سیكون لدیها إمكانیة الوصول إلى شبكة عالمیة من الالعبین. وسیوفر "النظام الفائق" إمكانیة الوصول هذه بطریقٍة توفر

 للجمیع ساعات من الوقت". 
 

 إّن أكثر ما یثیر حماسة كلتا الشركتین هو نشر خبراتهم المشتركة لمجتمع كرة القدم في المستقبل القریب.
 

 وفي إطار ذلك یقول ویرتز "إن بعض اإلنجازات الكبیرة ستكون مدعومة بالتعلم اآللي والذكاء اإلصطناعي". "حیث یمكن لألندیة
 االستفادة من أنظمة الكامیرات التي ال تتطلب تشغیًال بشرًیا وُتنتج بیانات مادیة عالیة الدقة من تتبع المشّغل البصري - والتي یمكن

 الوصول إلیها واستخدامها ببضع نقرات على زر. ولن یكون هذا جزًءا من مجموعة Pro Suite فحسب، بل سیتم ربطه أیًضا ببرنامج
 Hudl Sportscode الجدید ، الذي سیتم إطالقه في یولیو". 

 

https://www.hudl.com/
https://wyscout.com/
https://www.hudl.com/solutions/professional
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 وقال ویرتز "من خالل تعاون ِفرق البحث والتطویر لدینا مًعا، یمكننا توفیر هذا النوع من القیمة إلى الفرق بشكٍل أسرع". 

 
 لمعرفة المزید حول ما یعنیه انضمام شركة Wyscout إلى عائلة Hudl بالنسبة إلى مجتمع كرة القدم العالمي، تفضل بزیارة:

 
 Hudl نبذة عن 

 Hudl هي شركة رائدة في مجال تحلیل األداء ُتحدث ثورة في الطریقة التي یتبعها المدربون والریاضیون لالستعداد للمنافسة والبقاء في
 صدارتها. تأسست الشركة عام 2006 في لینكولن، نبراسكا (الوالیات المتحدة األمریكیة)، وتوفر مجموعة كاملة من المنتجات التي تمّكن
 أكثر من 150000 فریق ریاضي عالمي على كل مستوى، بدًءا من مستوى األساس وحتى المؤسسات االحترافیة، لجمع أفكار باستخدام

 مقاطع الفیدیو والبیانات. تتضمن منتجات Hudl وخدماتها أدوات عبر اإلنترنت وتطبیقات للهواتف المحمولة والخاصة بسطح المكتب
 والكامیرات الذكیة والتحلیالت وتثقیف العمالء والمزید.

 
Wyscout نبذة عن 

 توفر Wyscout أكبر قاعدة بیانات لمقاطع فیدیو كرة القدم وبیاناتها، تشمل ما یزید على 550000 ملف تعریف لالعبین وأكثر من
 200 دوري وبطولة. تأسست الشركة عام 2004 في شیافاري (إیطالیا)، وقد أحدثت ثورة في مجال عملیات ضّم الالعبین وأسهمت في

 تطویر كرة القدم من خالل توفیر مباریات محّللة حدًثا بحدث وتوفیر أدوات سهلة للمستخدم لتعزیز تحلیل األداء وأنشطة التدریب
 واستكشاف المواهب وربط مجتمع كرة القدم عالمًیا.

 
 


