
 Η τεχνολογία στην υπηρεσία 
του σύγχρονου προπονητή
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Ας συστηθούμε…
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Δείγμα κειμένου

 ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ΑΠΘ 
NASM CPT 

DNAFit Accredited PT 
Sports Performance Data Analyst 

HEXAGON Premium Training 
Head Coach Pylaia Women HC
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Αυτό είναι δείγμα κειμένου. Επιλέξτε 

Η αγορά τεχνολογίας φορητών συσκευών άξιζε σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, 
έχοντας διπλασιαστεί σε μέγεθος από το 2014. Οι αισθητήρες παρείχαν τα βασικά χαρακτηριστικά 
για πολλά από αυτά τα διαφορετικά προϊόντα σε όλη αυτή την άνοδο και θα συνεχίσουν να είναι 
κρίσιμα για τις μελλοντικές γενιές προϊόντων. Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει εντονότερη 
εστίαση στους αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της πρώιμης έναρξης 
των συνθηκών, της διευκόλυνσης των wearables για τον εντοπισμό επαφών και της 
απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών για ασθενείς σε συνθήκες απομόνωσης. Παράλληλες 
τάσεις εντοπίζονται με τα έξυπνα ρολόγια να οδηγούν προς  ιατρικές μετρήσεις, τα ακουστικά να 
προσθέτουν πιο εξελιγμένες επιλογές αισθητήρων, τα επιθέματα δέρματος να κυκλοφορούν με 
επιτυχία σε νέες εφαρμογές και να ωριμάζουν πολλές βιομηχανικές, στρατιωτικές εφαρμογές και 
εφαρμογές ασφαλείας. Ως εκ τούτου, οι φορετοί αισθητήρες παραμένουν ένα θεμελιώδες 
στοιχείο ενεργοποίησης για ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνολογίας φορητών συσκευών και η 
απόκτηση σαφούς κατανόησης των δυνατοτήτων τους είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε  σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. 

Η wearable τεχνολογία στην 
διάθεση του ανθρώπου
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E-learners.com
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E-learners.com
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Η τεχνολογία στα χέρια του 
προπονητή

• Wearables 
• VR 
• Sleep Tracking 
• Vision Training 
• Tracking (γενικότερα) 
• Εκπαίδευση προπονητών - αθλητών κλπ 
• Sports Scouting 
• Sports Performance 
• Πρόληψη- Αποκατάσταση τραυματισμών κα
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Η τεχνολογία στα χέρια του 
προπονητή

Heart Rate 
Monitoring

Sports 
Performance 

Analytics
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Heart Rate Monitoring
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• Η τεχνολογία Wearable προσφέρει μια λεπτομερή ματιά του τρόπου λειτουργίας του 
σώματος ενός αθλητή. Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτή η τεχνολογία αθλητικών 
επιδόσεων έχει σχεδιαστεί για να φοριέται από παίκτες εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου. 
Ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, οι προπονητές και οι ειδικοί της 
φυσικής κατάστασης μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να συγκεντρώσουν πολλούς 
διαφορετικούς τύπους δεδομένων. 

• Το υπέροχο με την τεχνολογία wearable είναι ότι δεν εμποδίζει. Οι πρόοδοι στην 
τεχνολογία έχουν καταστήσει δυνατό τα wearables να είναι τόσο μικρά και συμπαγή όσο 
ένα ρολόι. Ορισμένες ομάδες εφαρμόζουν ακόμη και τον εξοπλισμό σε γιλέκα και άλλα είδη 
στολής. 

• Οι προπονητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Συνήθως, αυτά τα δεδομένα προωθούνται σε φορητό 
υπολογιστή ή φορητή συσκευή, δίνοντας στους ειδικούς σημαντικά στοιχεία σε πραγματικό 
χρόνο. Ως αποτέλεσμα, τα wearables μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε αθλητικής δραστηριότητας.
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• Η τεχνολογία μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα, από τον καρδιακό ρυθμό μέχρι το 
φορτίο σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων καθώς 
παίζουν οι αθλητές προσφέρει από μόνη της μια σειρά από οφέλη. Πρώτον, οι 
προπονητές είναι σε θέση να μετρήσουν με ακρίβεια την απόδοση και να δουν 
ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση. 

• Δεύτερον, τα δεδομένα από πολλαπλές προπονήσεις μπορούν να συγκριθούν για 
να δούμε πώς έχουν αλλάξει οι τεχνικές με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, αυτές οι 
πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ενδείξεων κόπωσης 
και την ανάλυση των κινδύνων τραυματισμού. Ορισμένες ομάδες ενσωματώνουν 
ακόμη και ετικέτες RFID σε στολές για να δουν πότε οι παίκτες βρίσκονται στο 
χείλος του τραυματισμού λόγω καταπονημένων μυών.
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Training Summary 
Reports
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Sports Performance 
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Templates by George Vakalis 

Templates by George Vakalis

Templates by George Vakalis 

Templates by George Vakalis 
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Templates by George Vakalis 

Templates by George Vakalis 

Templates by George Vakalis 
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• EHF Statistics Euro 2022
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• EHF Statistics Euro 2022
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Ερωτήσεις  

Σας ευχαριστώ!
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