
437

פרק 18: חיינו החדשים בקוטו דה קאזה

“הזמנים משתנים” – זו שורה מתוך שיר פופולארי של בוב 
דילן ב 1964. אך נראה היה שזה מתאים למצבנו ב 1987. 
רבים  העולם.   ושינו את  נכנסו בסערה  האישיים  המחשבים 
 ,AMF מלקוחותינו, כמו מוצרי ספורט ווילסון, ספלדינג או
דמי  את  ולשלם  שלהם  המחשבים  את  לקנות  עכשיו  יכלו 
הרישיון כדי להשתמש בתוכנה שלנו. זה אפשר להם לעבוד 

על המחקרים שלהם מבלי לדאוג שהמידע ידלוף למתחרים.

היה קסם משכר בפיתוח תוכנה או חומרה חדשות. נהנינו 
רוב  אבל  עליהם,  שעבדנו  בפרויקטים  מעורבים  להיות  מאד 
החברות רצו לשמור את סודותיהן לעצמן. באותו זמן, מצאנו 
אנחנו הרבה אופקים חדשים של טכנולוגיה ממוחשבת בשלה 

למחקר.  

היינו  לא  כבר  והקטנים,  החדשים  המחשבים  כשפרצו 
זקוקים לחדר מחשבים עצום בגודלו עם בקרת אקלים מיוחדת 

וחומרה משוכללת. 

נבחרת הכדורעף של הנשים עזבה את קוטו אחרי שזכתה 
במדליית כסף ב 1984. 

אן ואני החלטו שזה הזמן לעשות שינוי משמעותי. אנחנו 
יכולים להתרכז בשיפור התוכנה והחומרה שלנו עבור המחשב 
מכונת  של  התוכנה  את  לשפר  ולהמשיך   ,IBM האישי של
המתאים  הזמן  שזה  היה  נראה  אריאל.  הממוחשבת  האימון 
לסיים את המיזם המשותף של מרכז המחקר קוטו עם חברת 
הפיתוח קוטו דה קאזה. לחלק ביננו את הנכסים הכספיים, וכל 

אחד ילך לדרכו. 

הצליחה  קאזה  דה  קוטו  הפיתוח  חברת  המזל,  למרבה 
למכור נכסים לבעלים חדשים ברווח נאה. הם מכרו כבר את 
רוב הנדל”ן. בשנת 1987  הם לא נזקקו יותר לספורטאים, 
מאמנים ומנהלים שיבקרו במרכז המחקר. בשנים הראשונות, 
כשרק התחלנו את הקשר ביננו, ההצלחה שלנו הייתה מקדם 
מכירות נהדר לגביהם. אבל עכשיו כבר לא היינו נחוצים להם 
יותר. בנקודה זו, הם היו מעוניינים רק למכור את מעט הנכסים 

והבתים שנשארו.

את  להביא  פאלמיארי  למיסטר  הבטחתי  את  מילאתי 
המשחקים האולימפיים לקוטו דה קאזה. זה עזר למכור בתים 
לא  כבר  החברה  של  הנוכחית  ההנהלה  אבל,  רבים.  ונכסים 
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הייתה מעוניינת יותר ברעיונות אולימפיים. למרבה הפתעתי, 
הבעלים של קוטו דה קאזה מעולם לא השתמשו בסמל הטבעות 
האולימפיות במסעדות שלהם או בשערי הכניסה. הייתה להם 
זכות להשתמש בסמל זה מאחר שקוטו דה קאזה הייתה אתר 
אולימפי רשמי, ממש כשם שעמק סקוואו השתמש בו במשך 
שנים מאז אירח את משחקי החורף האולימפיים. הנחתי שהם 
יהיו גאים להשתמש בסמל זה, אבל זה מה שאני חשבתי, לא 

מה שהם חשבו. הם לא ייחסו לסמל את אותה חשיבות שאני 
לא  כבר  ושלהם  האינטרסים שלנו  למען האמת,  לו.  ייחסתי 
עלו בקנה אחד. למרבה המזל יכולנו לפתור את כל המחלוקות 

ביננו בקלות יחסית.

מקום  חיפשנו  אליו.  לעבור  חדש  בית  לחפש  התחלנו 
שיתאים למגורים ולידו בית שיהווה מרכז מחקר.  

קוטו דה קאזה כאשר הגענו אליה ב סוף שנות ה 70.
http://arielnet.com/ref/go/4029

קוטו דה קאזה היום
http://arielnet.com/ref/go/2737

http://arielnet.com/ref/go/4029
http://arielnet.com/ref/go/2737
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נכסים  וראינו  והרחוקה  הקרובה  בסביבה  הרבה  נסענו 
לרוב. אף אחד מהם לא נראה מתאים.

היה לי אופנוע הונדה קטן שעליו רכבתי מהדירה למרכז 
המחקר. לפתע הייתה לי השראה ששלחה אותי למסע חיפושים 
ופיתחו שכונות  בנו  בסביבה הקרובה לקוטו, למקומות בהם 
ולפני  לדוגמה,  בתים  כמה  חדשות. מצאתי באחת השכונות 
אחד מהם עמד משרד מכירות של חברת נדל”ן. השארתי את 

האופנוע בחניה וניגשתי למשרד.

אלה  הרגילים,  בבגדיי  הנדל”ן  חברת  למשרד  נכנסתי 
סנדלים.  טי,  חולצת  קצרים,  מכנסיים   – בקוטו  לובש  שאני 

 הן אמרו לי בנימוס ששני הבתים היחידים הצמודים זה 
לזה שעומדים למכירה הן אלה של ההדגמה. 

“אני רוצה לקנות את שני הבתים האלה מייד”, אמרתי, 
מעביר את אצבעותיי בשערי.

שתי הנשים הביטו זו בזו ואחר כך בי, הפרחח שנכנס עם 
את  שהחנה  אחרי  שלהן,  למשרד  וסנדלים  קצרים  מכנסיים 
בחשדנות  בי  הביטו  הן  משרדן.  בחזית  שלו  הקטן  האופנוע 
גוברת עד שאחת מהן התעשתה ושאלה, “ובכן, אתה מעוניין 

לראות את הבתים מבפנים?”

“לא ממש”, עניתי, “אני בטוח שהם מושלמים, אחרת לא 
הייתן בונות אותן בקוטו דב קאזה”. 

שתי נשים ישבו בשולחן הקבלה. שתיהן היו לבושות היטב, 

מאופרות היטב ושיערן היה מסודר בקפידה

כשהן שאלו אותי במה הן יכולות לעזור לי, אמרתי שאני 

רוצה לרכוש שני בתים צמודים זה לזה. אני בטוח שהן חשבו 

שאני מנסה לצחוק עליהן או שאני שייך לאיזה תוכנית מתיחות 

בטלוויזיה. בטח לא נראיתי כמו אדם רציני שהולך לקנות בית, 

וגם הדרישה לשני בתים צמודים לא נראתה להן נורמלית.

“יהיה עליך לשלם מקדמה של 50,000 דולר לכל בית”, 

בטח  אני  זה  שבקטע  בחשבה  השנייה,  הגברת  לי  אמרה 

אתקפל.

“אין בעיה”, אמרתי, “מהו הצעד הבא?”

מהן,  אחת  אמרה  הזה”  הטופס  את  למלא  עליך  “יהיה 

“ואנחנו רוצות לראות את המקדמה”. ברגע זה הייתי בטוח 

שהן לא החליטו אם אני משוגע לגמרי או סתם תימהוני.

גרים בקונדו שלנו עם מלך
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מהטלפון  שלי  לחברה  להתקשר  בבקשה  יכול  “אני 
שלכן?”, שאלתי. באותם ימים כמובן שעוד לא היו טלפונים 

ניידים.

בבקשה  תביאי  “אן,  ואמרתי,  שלנו  המספר  את  חייגתי 
צ’ק של 100,000 דולר, אנחנו קונים פה שני בתים צמודים 

זה לזה”.

“מה?” היא שאלה.

בכל מקרה, אן הכירה אותי ואת התנהגותי האקסצנטרית, 
 1985 השברולט  עם  באה  היא  שלי.  השיקולים  על  וסמכה 
שתי  איך  ראיתי  למשרד  נכנסה  כשהיא  הצ’קים.  פנקס  ועם 
יותר  קצת  להיות  ומתחילות  הגישה  את  משנות  המוכרות 
ניצלתי  מהתנהגותי.  מוטרדות  פחות  אפילו  אולי  חברותיות, 
את הזמן לספר להן על הרקע שלנו ועל חיפושנו אחר מקום 

חדש למרכז המחקר.

את  לבדוק  מעוניין  הייתי  שלא  לאן  סיפרו  הגברות  שתי 
הבתים מבפנים. כרגיל, אני הייתי בעל החזון ובעל החלומות. 
מאד  שהיא  להן  הבטיחה  היא  שביננו.  המעשית  הייתה  אן 
קצר  מודרך  סיבוב  לנו  עשו  והן  הבתים,  את  לראות  רוצה 
לצרכינו.  מתאימים  שהבתים  ביננו  הסכמנו  אנחנו  בתוכם. 
החלטנו שהבית הקטן יותר יהיה בית המגורים, והגדול יותר 

יועד להיות מרכז המחקר.

את  מילאה  גם  היא  שביננו.  המעשית  כאמור  הייתה  אן 
הטופס ושילמה צ’קים כמקדמה על כל אחד מהבתים. אז היא 
חיכתה לסוכן שיבוא לעשות העתק מכל מסמך. יכולתי לראות 
את הגלגלים מסתובבים בראשה של אן כשהיא מתכננת את 

הצעדים הבאים של התארגנות ומעבר.

שתי סוכנות הנדל”ן חשבו בטח שאני משוגע בגלל הדרך 
הנחת  אבל  בחטף.  בתים  שני  קניתי  וכיצד  התלבשתי  בה 
כשאתה  טעויות  לעשות  יכול  לא  שאתה  הייתה  שלי  היסוד 
הוגדר  שנים  במשך  קאזה.  דה  קוטו  כמו  המקום  בית  רוכש 
העמק הזה כ”שנגרי לה” או “המקום הטוב ביותר לשמור בו 
סודות במחוז אורנג’”.  “יורשיו” של ויקטור פאלמירי בעסקי 
הנדל”ן בחרו מאד בקפדנות את מי שבנה את הבתים באזור. 
לכן הבניינים היו בנויים היטב והארכיטקטורה הפנימית הייתה 
מושלמת. המחיר היה כפול מבתים דומים במקומות אחרים, 
אבל הייחוד של מגורים בקהילות סגורות בנוף פסטורלי של 
עמק יפהפה כזה הצדיק את המחיר ... לפחות למי שיכול היה 

להרשות לעצמו לקנות פה בית.

כדי לקבל מושג על כמה מהדיירים שבאים לגור בקהילה 
שנקראת  הטלוויזיה  בסדרת  לצפות  יכולים  אתם  כזאת, 
זו נוצרה  “עקרות הבית האמיתיות של מחוז אורנג’”. סדרה 

וצולמה בקוטו דה קאזה.

“בית המגורים” ו“בית המשרד” שלנו
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יוצר הסדרה והבמאי שלה היה מיסטר סקוט דנלופ, שהיה 
חבר שלנו שנים רבות. פגשתי אותו ואת אחיו, מיסטר דונג 
דנלופ, שהיה עורך הדין של הקהילה האולימפית של ארה”ב. 
סקוט עבד איתי מדי פעם. לאחר התוכניות הראשונות שהופקו 
ישבנו לארוחת ערב עם סקוט ואשתו היפה גייל. אן שאלה את 
סקוט איך עלה הרעיון לסדרת הטלוויזיה שלו, ותשובתו הייתה 
מפתיעה למדי.  הוא ישב פעם במסעדה עם אשתו וזוג חברים. 
עד שהגיעו המנות הזמינה החברה שלהם מרטיני, וביקשה גם 
קש. היא לא השתמשה בקש לערבוב המשקה, כמו שעושים 
כולם, אלא ינקה את המרטיני באמצעותו. “מדוע את שותה 
מרטיני עם קש?” שאל אותה סקוט, והיא השיבה, “אני לא 

רוצה להרוס לי את הליפסטיק”. 

הסיפור האמיתי הזה היה אחד מני רבים בהם נתקל סקוט 
דה  בקוטו  שגרו  אחרים  אנשים  או  חברים  בחברת  כששהה 
סיפורים אלה הספיקו  יותר.  מוזרים  היו  קאזה. חלקם אפילו 
כדי להוות גרעין סביבו יכול היה סקוט לטוות עונה שלמה של 

סיפורים.  

המומחה  הייתי   .7 בפרק  פעם,  אותי  ראיינו  אפילו  הם 
לנתח  היה  ויכול  קאזה  דה  בקוטו  שגר  לביומכניקה  המקומי 
את חבטת הבייסבול של בנו של שחקן בייסבול מקצועי, שגר 
אותו  של  אימו  גם  כמובן  שהייתה   - אשתו  בקוטו.  הוא  אף 
בן - הייתה אחת מאותן “עקרות בית”. אין צורך לומר, לאחר 
ניסיתי לצאת מהתפקיד  שצפיתי בסצנה הראשונה שצולמה 

חברי,  היה  וסקוט  מאחר  הצליח.  לא  זה  אבל  ומהסדרה, 
עשיתי זאת למענו. אן הייתה והמשיכה להיות נרגזת ונבוכה 
מכל הקטע, וחששה שאנשים יחשבו שהיא כמו אחת מאותן 
שאנשים  לה  הבטחתי  אך  בטלוויזיה.  שמתוארות  דמויות 
מאמינים בדמויות האלה בערך כמו שהם מאמינים בכרישים 

מעופפים. 

היה  לא  זה  אליו.  לעבור  עלינו  היה  בית  לאחר שרכשנו 
מורכב כמו המעבר הקודם אך בכל זאת המשימה לא הייתה 

קלה. 

בניין המחקר שלנו היה ממש קרוב, אך מעט מאנשי הצוות 
שלנו פקדו אות במשך היום. לא היו בעיות עם השכנים. העסק 
שלנו הפך לפיתוח תוכנות והיה מבוסס על האינטרנט. כל מה 
שהיינו צריכים היה שולחן עבודה וחיבור למחשב. לא נראתה 
בסביבה תעשייה מסיבית, וגם לא נראו משאיות כבדות שבאו 
למרחבים  נזקקנו  לא  כן  כמו  שיצרנו.  הסחורה  את  לקחת 
הקהילה  חברי  רוב  למען האמת,  הספורטאים.  עבור  גדולים 

שגרו סביבנו לא ידעו מה אנחנו עושים

שכן  שלנו  האימונים  מכונות  את  שיצר  החרושת  בית   .
בערך 30 ק”מ משם. מעט מאד תנועה נראתה סביב מבנה 

המחקר.   

הגיע הזמן לפרק את מרכז המחקר של קוטו. זה שבר את 
ליבנו לראות איך כל ההשקעה וכל הנכסים, אלה שהיו מנוע 

סקוט דנלופ ועקרות הבית האמיתיות של מחוז אורנג’
http://arielnet.com/ref/go/2738

http://arielnet.com/ref/go/2738
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הצמיחה של הצלחתנו כל השנים, הופכים להיות חסרי תועלת. 
בכל מקרה, כבר לא יכולנו להשתמש בהם יותר כי הם הפכו 
האישי  מהמחשב  איטי  היה  שלנו  הגדול  המחשב  מיושנים. 
והפשוט של IBM. המעבדים הגרפיים שלנו היו משוכללים 
וחדשניים כשרק התחלנו להשתמש בהם. עכשיו היו טכניקות 
מערכת  עם  המשוכלל  המחשב  חדר  יותר.  ויעילות  פשוטות 
כמה  לרכוש  יכולנו  נחוץ.  היה  לא  כבר  בקרת האקלים שלו 
מחשבים אישיים שרצינו, ויכולנו להציב אותם בכל חדר, והם  
לא נזקקו למערכת קירור. כשאחד מהם התקלקל היו זול יותר 

לקנות חדש מאשר לתקנו. 

מהירות  חישוב  מערכות  יצירת  של  הללו,  ההתפתחויות 
מעורב  שהיה  מי  את  הפתיעו  לא  עצומים,  אחסון  ונפחי 

בתעשיית המחשבים או במדעי המחשב באותו זמן. זה התאים 
סנטימטר  על  הטרנזיסטורים  שמספר  שקבעו  מור,  לחוקי 
על  נקראה  זו  תחזית  שנתיים.  מדי  עצמו  את  מכפיל  מרובע 
ופיירצ’יילד  אינטל  של  המייסדים  אחד  מור,  אי.  גורדון  שם 

סמיקונדקטור. 

התחזיות של מור התבררו כנכונות בדייקנות במשך כמה 
עשורים. התעשייה תכננה את פעולתה לפי חוקים אלה.  

אלקטרוניקה דיגיטלית תרמה רבות לכלכלת העולם במאה 
תיארו  מור  חוקי  ואחת.  ובראשית המאה העשרים  העשרים 
והשינויים החברתיים,  את הכוחות המניעים של הטכנולוגיה 
הייצור והצמיחה הכלכלית. תקופת ההכפלה צומצמה ל 18 

חודשים במקום שנתיים. 

אי אפשר להתייחס לחוקי מור כמו לחוקי הטבע, למשל 
יותר להתייחס אליהם כתצפיות  נכון  גרביטציה או מגנטיזם. 
או תחזיות. למרות שקצב השינוי היה זהה בין השנים 1975 ו 
2012. באופן כללי, זה לא נשמע הגיוני לנבא את העתיד לפי 
קצב השינויים שהתרחשו בעבר. ואכן היו שינויים וב 2015 

ההתקדמות הגיעה לרוויה.

משטף  מסוחררים  היינו  אנחנו   – שלנו  הצרכים  לגבי 
בתחום  הרף  ללא  סביבנו  שקרו  והחידושים  ההמצאות 
המחשבים. כמו ילדים שמכורים לסוכר שנעזבו לנפשם בתוך 

חנות ממתקים. 

התקשורת.  בתחום  בעיקר  החידושים  כל  את  ניסינו 
בראשית שנות השבעים כבר הבנתי את כוחו של האינטרנט 
כאמצעי התקשורת העתידי שעלינו להתמקד בו וללמוד כיצד 

להשתמש בו. 

הכנסת  לקראת  הבית  ואת  המעבדה  את  כשסידרנו 
שפעם,  אן  לי  הזכירה  החדשים,  הטכנולוגיים  האמצעים 
כשלמדנו לתואר ראשון, הייתה לי ביקורת על שיטות הלמידה 
שלנו. אמרתי אז שלהיכנס למכונית ולנסוע לכיתה כדי לשמוע 
ימי  של  למידה  תפיסת  זו  מגוחך.  זה  פרופסור  של  הרצאה 
ללמוד  היכולת  להיות  צריכה   אחד  לכל  דעתי  לפי  הביניים. 
משתמשים  כולם  היום  מחשב.  באמצעות  במשרד  או  בבית 
בשיטות של למידה מרחוק. אפשר ללמוד כל דבר אם יש לך 
מחשב וחיבור לאינטרנט, בלי קשר לשאלה היכן אתה נמצא 

גורדון אי. מור
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על הפלנטה. היום זה נראה מובן מאליו, אבל בשנות השבעים 
חשבו שאני מתאר סרט מדע בדיוני.

אני בטוח שהקורא המודרני מתייחס לסיפורים האלה של 
ההיסטוריה הישנה כמו שאני מתייחס לסיפורי המלך לנסלוט 
נכונה  הייתה  הזאת  העולם  תפיסת  אבל  בגיחוך.  ואביריו. 
להיות  צריכה  הטלוויזיה  שלצופה  משוכנע  גם  הייתי  לזמנה. 
יכולת לצפות בסרט שהוא רוצה בכל זמן, לא רק מתי שהרשת 
משדרת אותו. בשנות ה 70 משפחה אמריקאית יכלה לראות 
 NBC, 3 או 4 ערוצים בטלוויזיה. היו התחנות הרגילות של
עצמאיים.  או  ציבוריים  ערוצים  כמה  ועוד   ,CBS, ABC
ידי אנטנות שהיו מונחות  נקלטו השידורים על  ימים  באותם 
על המקלט. שעות השידורים היו מוגבלות ולא נמשכו לאורך 

כל היממה. אלה היו ימי החלוציות של השידור הויזואלי.

גם  הערב  חדשות  את  לראות  רציתי  אני  מקרה,  בכל 
אם חזרתי הביתה לאחר חצות. הייתי בטוח שאפשר להגיע 
לחופש בחירה כזה אם רק אוכל למצוא דרך להתחבר לרשת 

השידור כמו שאני מתחבר למחשב באוניברסיטה. 

למידה  על  שחושב  היחידי  לא  שאני  לדעת  נוכחתי 
מרחוק בבית או במשרד. ב 1953 כבר שידרה אוניברסיטת 
הראשונה  הציבורית  הרשת  דרך  בטלוויזיה  שיעורים  יוסטון 
רוב  בשבוע.  שעות   15  –  13 נמשכו  השידורים  בארה”ב. 
במשך  שעובדים  שסטודנטים  כדי  בלילה,  שודרו  השיעורים 
יוכלו לצפות בהם. באמצע שנות השישים כבר שודרו  היום 
יותר מ 10,000 שיעורים באותה רשת. הבעיה לדעתי הייתה 
שהסטודנטים יכלו לצפות בשיעורים רק בשעות בהן המרצים 

נתנו אותם. רציתי שהשיעורים יהיו זמינים בכל שעה.

שיקאגו  אוניברסיטת  כאשר  הסתמנה  מסוימת  קידמה 
יצרה ב 1959 את “סמסטר השמש העולה”. אלה היו סדרה 

של קורסים שהתקדמו לדעתי לכיוון הנכון. 

בשם  תוכנית  אילינוי  באוניברסיטת  נוצרה  ב1960   
PLATO. בתוכנית זו היו כמה בעלי תפקידים, כולל:

סטודנטים, שיכלו לשמוע את השיעורים ולתקשר עם . 1
המורים און-ליין,

של . 2 ההתקדמות  נתוני  את  לבדוק  שיכלו  מדריכים, 
הסטודנטים,

מחברים, שיכלו לעשות את כל התפקידים הקודמים . 3
וגם ליצור שיעורים חדשים.

פרויקט  הייתה  שנה  באותה  נוספת  חשובה  התפתחות 
קסנאדו. כל תוכנית הוסיפה עוד שלבים שהקלו על הלמידה 
ביותר  המשמעותית  ההתפתחות  על  הקרדיט  אך  מרחוק, 

 .MIT מגיעה ל לורנס גי רוברט מה

על  מבוססת  תיכון  לתלמידי  תוכנית  הייתה  טלסקנדריה 
ממשלת  ידי  על  לראשונה  הופעלה  היא  בלוויין.  טלוויזיה 
מקסיקו, למדו בה 6,500 תלמידים ב 304 כיתות, שכל אחת 
נעזרה בצלחת לוויין וטלוויזיה בשחור לבן. היום התוכנית עדין 
במקסיקו  תלמידים  ממיליון  ללמעלה  מגיעה  והיא  פועלת, 

ובמרכז אמריקה.

באוניברסיטת  לפעול  החלה   IBM של   1500 שיטת 
קרדיולוגיה  ביניהם  מקוונים  קורסים  כללה  היא  אלברטה. 
מ  למעלה  שנה.   20 פעלה  התוכנית  לרפואה.  לסטודנטים 
20,000 תלמידים למדו בעזרתה  17 קורסים אוניברסיטאיים. 

 ב1969 פיתח משרד ההגנה של ארה”ב את האינטרנט 
לימדו באוניברסיטת סטנפורד  זמן  היום.  באותו  לנו  המוכר 
12 קורסים בהנדסה באמצעות 2 ערוצים ברשת הטלוויזיה 

של סטנפורד. 

מוביל  קליפורניה.  אלטו,  בפאלו  נוצרה  מחקר  קבוצת 
תוכניות  פיתחו  שלו  והקולגות  הוא  קאי.  אלאן  היה  היוזמה 
מחשב מיוחדות לתלמידי הכיתות הנמוכות. אנשי חינוך אלה 
אפשרויות  לספק  להם שאיפה  הייתה  אך  זמנם  את  הקדימו 

חינוכיות לכל הגילאים.

באמצעות  מרחוק  הלמידה  של  מהדרישות  אחת  עוד 
זמינה בכל שעה משעות  מחשב הייתה שהיא צריכה להיות 
היום. למרות שאני אישית לא פיתחתי תוכנית חינוך מקוונת, 
שנים, כשאני מאמין  הזו במשך  העולם  קידמתי את תפיסת 
שהיו  מאד  מרוצה  הייתי  היחידה.  ההגיונית  התפיסה  שזו 
אנשי חינוך ואוניברסיטאות שיצרו את השיטות שבהן אנחנו 

משתמשים היום.

הרעיון להשתמש בתוכניות טלוויזיה נבט במוחי עוד בימי 
אמהרסט, מסצ’וסטס, בשנות ה 70. פגשתי את רוברט בלוק 
וויסקונסין. תיארתי  הייתה תחנת שידור במילווקי,  שברשתו 
נסענו  אותם.  לשמוע  התלהב  והוא  שלי  הרעיונות  את  לו 
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הלוך וחזור למילווקי כמה פעמים, מנסים לפתח את הרעיון 
של תוכנית טלוויזיה שאפשר לצפות בה בכל שעה שהצופה 

רוצה. לצערי לא הצלחנו.

הסטודנטים  יוכלו  בה  דרך  לפתח  היה  שלי  אחר  רעיון 
ללמוד באמצעות מחשב. ב1974 זה התקבל כרעיון מגוחך, 
למרות שהסטודנטים חשבו שזה יהיה נהדר להשיג תואר “און 
ליין”. אני לא זנחתי את הרעיון, ואוניברסיטת הסייבר ספייס 

שלי מראשית שנות ה 90 עדין קיימת באתר שלי.

מהאיטיות  שחשתי  מהתסכול  כתוצאה  צץ  אחר  רעיון 
הדפסת  של  הרעיון  את  שנאתי  הלקוחות.  עם  שבתקשורת 
מסמכים, נסיעה למשרד הדואר, עמידה בתור, והמתנה לקבלת 
מתכונותיי,  אחת  הייתה  לא  סבלנות  חוזר.  בדואר  התשובה 
נוספת, הייתי משוכנע  זמן. פעם  לי בזבוז  זה נראה היה  וכל 
שצריך למצוא דרך להעביר מסמכים בטלפון כמו שמנהלים 

באמצעותו שיחות. 

בקשר  דונזיס  ביירון  מיסטר  במשרדנו  הופיע  אחד  יום 
לאחד הפרויקטים שלנו שעסקו בכדורגל, והביא אתו מכונה 

רק  מאיתנו  ציפה  לא  הוא  ענק.  גליל  כמו  שנראתה  גדולה 
לפתור לו את בעיית הכדורגל שלו, אלא גם שנשלח לו את 

התשובה במכונת ה”פקס” שלו.

מכונת הפקס המוזרה שלו חוברה לקיר ליד שקע הטלפון. 
אז הוא חיבר את קו הטלפון שלו למכונה. הוא לחץ על כפתור 
מודפס  מסמך  כשמצמידים  להסתובב.  החל  ה”גליל”  ומרכז 
למכונה, החומר יכול להישלח דרך הטלפון ולהתקבל במכונה 
שאחד  כשראיתי  הפתעתי  את  דמיינו  שלו.  במשרד  דומה 

מרעיונותיי הוא בר ביצוע. 

המכונה שלו הייתה איטית, ולקח לדף מודפס 20 דקות 
מסמך  העברת  זול.  היה  לא  הוא  גם  המחיר  להישלח.  כדי 
עלתה בין 14 ל 20 דולר. צריך לפתח מכונה משוכללת יותר, 
האנשים  היו  זמן  באותו  יותר.  וזול  מהר  מסמכים  שתעביר 
צריכים לחשוב תמיד על המחיר שעולה להם שיחת טלפון.   

ב 1987 השפיעו “חוקי מור” על חיינו מעבר לטלוויזיה 
יותר  קרוב  דברים  וטלפון. מהפכת האינטרנט הביאה הרבה 
במרכז  חדר  בכל  התקנו  וחינוך.  תקשורת  רק  לא  ללקוח, 

אוניברסיטת הסייבר ספייס – עוד אחד מהדברים בהם היינו הראשונים בעולם
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המחקר שלנו ובבית המגורים הצמוד אליו מחשבים, טלפונים 
ומדפסות. התקנו את מיטב השכלולים הטכנולוגים שהיו אז.

בקוטו  הראשונים  היינו  סולאריים.  פאנלים  גם  התקנו 
פאנלים  לנו  היו  חשמל.  בחברת  תלויים  היו  שלא  קאזה  דה 
סולאריים על הגג ומכרנו לחברת חשמל את החשמל העודף. 
בלילה.  ולקנות מהם חשמל  ביום  יכולנו למכור להם חשמל 
מסתובב  שלנו  החשמל  מונה  איך  לאורחינו  להראות  נהנינו 
המסתובבים  המונה  בגלגלי  צפייה  של  התענוג  מלבד  הפוך. 
לכיוון ההפוך, ייצור עצמי של חשמל היה הגיוני וחיוני לעסק 
שלנו. בקליפורניה היו באותו זמן הפסקות חשמל, דבר שכמובן 
לא פגע בנו ובעסק שלנו. ברבות השנים היינו גאים בעצמנו על 

ההחלטה להתקין את הפאנלים. 

במעבדה  עבדנו  עליהם  הראשונים  הפרויקטים  אחד 
המצאת  הביומכניקה.  של  התוכנה  שיפור  היה  החדשה 
רבות  אפשרויות  בפנינו  פתחה  החדישות  הוידאו  מצלמות 
שלא הכרנו קודם. התהליך הביומכני עכשיו היה מהיר יותר. 
המצלמות  הצילום.  סרט  לפיתוח  לחכות  מהצורך  נפטרנו 
החדשות נתנו לנו את האפשרות לצפות  בפעילות המצולמת 
לפני שעוברים לשלב הבא. כבר לא היינו צריכים לצלם היום 
ולחכות לשבוע הבא לראות אם התמונה יצאה ממוקדת או 
אם ראשו של המצולם לא נשאר מחוץ למסגרת. בכל מקרה, 

התקדמות מצלמות הוידאו יצרה גם כמה קשיים.  

התהליך  להצלחת  קריטית  הייתה  הצילום  מהירות    
של  סדרה  רואים  אנחנו  סרט,  רואים  כשאנחנו  הביומכני. 
תמונות שמוצגות לעיננו במהירות אחת אחרי השנייה. העין 
של  תחושה  וליצור  לזו  זו  לחברן  כדי  ביחד  פועלים  והמוח 
הסרטים  מהירות  הקולנוע,  של  ההיסטוריה  מבחינה  תנועה. 
הייתה 24 תמונות בשנייה. זה גרם למוח לראות תנועה רציפה 
וחלקה במקום סדרת תמונות שמופיעות בזו אחר זו בקפיצות. 

ביירון דונזיס ומכונת הפקס

הלוחות הסולאריים שלנו, הראשונים בקוטו דה 
קאזה.
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לצורך הניתוח הביומכני הייתה זו מהירות איטית מדי. לצרכים 
שלנו היינו צריכים לצלם החל ממהירות 100 תמונות בשנייה 
ועד מהירות של 10,000 תמונות בשנייה, תלוי באפליקציה.

כשהופיעו לראשונה הטכניקות של צילומי הוידאו, הייתה 
עוסקת  לא  וידאו  מצלמת  הצילום.  מהירות  עם  בעיה  לנו 
בתמונה אחת אלא בעשרות על עשרות של תמונות בודדות 
חייבת  מוצגות  אלה  תמונות  בה  המהירות  ביחד.  מחוברות 
להיות קבועה ומהירה מספיק כדי ליצור תחושה של תנועה. 

הישנה  הטכניקות,  שתי  בין  המובהקים  ההבדלים 
והחדשה, נעוצים בשיטה בה משתמשים בשתיהן. סרט צילום 
זו.  אחר  זו  ברצף,  שנתפסות  בודדות  תמונות  מספר  מכיל 
ו-וידאו  משתמשים בסריקת  אבל, בטכנולוגיה של טלוויזיה 
תמונה.   של  מלבני  דגם  שהוא   ,)”raster scan“  ( סיביות 
ידי מגרפה כשהיא עוברת  קווים שנוצרו על  דמיינו דגם של 
על קרקע הגן. קווים אלה שנוצרו בקרקע מזכירים את הקווים 
המקבילים שנוצרו על ידי הסיביות. סריקה זו של קו ליד קו 
היא שיוצרת את התמונה. זהו תהליך שיטתי של כיסוי שטח 
שסריקת  למרות  אחד.  קו  נוצר  פעם  בכל  מתקדמת,  בצורה 
וידאו היא מהירה בהרבה, היא דומה לתהליך בה אדם קורא 

טקסט שורה אחר שורה.

וידאו היא בעצם שורה של קווים שנוצרים אחד  תמונת 
אחרי השני, החל מהקו העליון. מתייחסים לקווים האופקיים 
ונתפסו כשני שדות:  של כל תמונה כאילו מוספרו ברציפות 
שדה לא זוגי )שדה עליון(המכיל את הקווים שמספריהם לא 
זוגיים ושדה זוגי )שדה תחתון( המכיל את הקווים שמספריהם 

זוגיים. 

מסגרת(  )או  “תמונה”  המונח  ביותר,  הכללי  במובן   
במילים  תנועה.  של  ברצף  ביותר  הקטנה  ליחידה  מתייחס 
היא  וכו’.  הבהירות  הצבעים,  כל  את  מכילה  היא  אחרות, 
מייצגת מדגם זמני, כלומר, תמונה שנלכדה בנקודה מסוימת 
בזמן מתוך סדרה של תמונות שביחד נותנות אשליה של תנועה 
כאשר מקרינים אותן.   בווידיאו ממשיכים להשתמש במונח 
“תמונה” למרות שהתמונות אינן נתפסות באמת באותו זמן 

אלא נוצרות בהדרגה. )אבל במהירות עצומה(. 

“שדה”, מצד שני, הוא תת חלק של התמונה. בדרך כלל 
 .”interlaced video“ ”משתמשים במונח “סרטון משולב
להיות  אמורים  והם  “שדות”  שני  נוצרים  משולב  בסרטון 

מתואמים ולהתאחד לתמונה אחת מושלמת. 

בסרטון משולב, שני השדות נוצרים באותו אופן, בנפרד, 
צילום  סרטי  שהופך  )מכשיר  הטלקיין  או  המצלמה  ידי  על 

לווידאו(. 

במהירות של 30 תמונות לשנייה, העין האנושית קולטת 
הבהוב על המסך. כדי לצמצם את התופעה, התמונה מתחלקת 
לשני שדות, אחד של הקווים הזוגיים והשני של הקווים הלא 
זוגיים. אז נוצרת תצוגה של שדה אחד בכל זמן במהירות של 
60 שדות בשנייה. העין האנושית לא קולטת את המעברים 

ורואה רצף של תנועה.

להיות  צריכה  התצוגה  מהירות,  אפליקציות  בכמה 
מעודכנת במהירות הגבוהה ביותר האפשרית כדי לחפש או 
התצוגה  של  העדכון  זה,  במקרה  בדייקנות.  תנועות  למדוד 
נעשה בלי שילוב של הקווים הזוגיים והאי-זוגיים בכל תמונה. 
ופי  המקורית  מהתמונה  חצי  שרוחבה  תמונה  היא  התוצאה 
והמצלמות  “לא משולב”,  סרטון  נקרא  זה  שניים במהירות. 
סריקה  בעלות  למצלמות  נחשבות  אותו  להפיק  שיכולות 

מתקדמת.

מצלמת  גילוי  היה  הווידיאו  בעולם  שלנו  הראשון  הצעד 
הפאנאסוניק  S-VHS. היא הייתה יכולה לצלם 30 תמונות 
בשנייה והיה לה צמצם משתנה. עם הניסיון הקודם שלנו היה 
הביומכני.  הניתוח  לצרכי  מספיקה  אינה  זו  שמהירות  ברור 
יכולנו להתגבר על מגבלה זו עם התוכנה שלנו על ידי שימוש 

בשני השדות, ויצירת 60 תמונות בשנייה.
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הוא  כי  חשוב  מאד  היה  )וריאבילי(  המשתנה  הצמצם 
היה  אפשר  זאת  עם  וברורה.  חדה  תמונה  ליצור  איפשר 
להתאים את מהירות הסגירה והפתיחה של הצמצם על מנת 
ללכוד את תנועת המצולם. הצמצם של המצלמה פעל מהר 
מאד בעוד חיישן האור היה מופגז על ידי האור שבא מהסצנה. 
ככל שהצמצם פועל מהר יותר, כך צריך יותר אור כדי שהסצנה 

לא תצא חשוכה מדי.

 למשל, דמיינו את הצמצם פתוח והאדם המצולם הלך 3 
צעדים. התוצאה תהיה מטושטשת למדי. אבל, אם הצמצם 
באופן  תמונות  ב100  נתפס  צעד  שכל  כך  ונפתח  נסגר 
אינדיבידואלי, כל תמונה תהיה חדה. הצמצם, אם כך, צריך 
לרקטה  טניס  כדור  בין  המפגש  פעילות.  לכל  מותאם  להיות 
יותר מאשר צילום של תנועת  דורש צילום במהירות גבוהה 

כף הרגל תוך כדי הליכה. 

בסופו של דבר יכולנו להתקדם עם הניתוח הביומכני שלנו 
הייתה  ראשית,  צילום.  בסרט  במקום  בווידאו  שימוש  תוך 
הפעילות מצולמת בסרט אנאלוגי במצלמת ווידיאו. אחר כך 
הסרט הוקרן ב VCR . אחרי שצילמנו את הסובייקט במצלמת 
ווידיאו, היה עליו להעביר את הצילומים תהליך של דיגיטציה 
יכולנו לראות את החומר המצולם ב VCR, אבל  במחשב. 
הבעיה הייתה איך לעשות דיגיטציה לתמונות במוניטור. הצעד 

הזה לא היה פשוט כמו שנראה היה לנו בהתחלה. 

שיטות  למען  לראשונה  פותחה  הווידיאו  טכנולוגיית 
שפופרת  שיטת  ידי  על  במהרה  שהוחלפו  מכניות  טלוויזיה 
הקרן הקתודית )CRT(. אחר כך הומצאו כמה טכנולוגיות 
ווידיאו. צ’ארלס גינסבורג הוביל קבוצת  חדשות של תצוגות 
השימושיים  הווידיאו  ממקליטי  אחד  את  שפיתחה  מחקר 
מידע  לשמור  לראשונה  הצליחו   1951 ב   .)VCR( ביותר 
החשמליים  האימפולסים  המרת  ידי  על  מגנטי  סרט  גבי  על 

שנקלטו במצלמת טלוויזיה. 

 1956 ב  דולר   50,000 תמורת  נמכר  ווידיאו  מכשיר   
ומחירו של סרט ווידיאו היה 300 דולר לשעה. עם הזמן צנחו 

המחירים.

מוצרי הווידיאו פרצו באופן מסיבי לשוק ב 1975. הם הלכו 
היפאנים,  היו  הזוכים הגדולים  וירד.  ומחירם הלך  והשתכללו 
משוכללים  מכשירים  ויצרו  מתקדמות  טכנולוגיות  שפתחו 

יותר מהמתחרים. החברות המובילות היו מצושיטה, פנסוניק, 
JVC, וסוני.

במכשירים הראשונים צריך היה להשתמש בטיימר חיצוני 
ירודה.  באיכות  שעתיים  או  שעה  במשך  להקליט  יכלו  והם 

היום הטיימר בנוי בתוך המכשירים.

ב 1976  ביפאן  לקהל  הוצג  פורמט ה VHS המהפכני 
ובארה”ב  ב 1977. 

מצלמות ומקלטי ווידיאו הלכו והשתכללו בחדות התמונות 
ובמשך הזמן של הקלטות. טכניקה זו כבשה גם את תעשיית 
הקולנוע. חברות ההפקה הגדולות גילו שיצירת ומכירת סרטי 

ווידיאו של הסרטים שלהן היוו את עיקר הכנסותיהן.

ל אנחנו  גם  נזקקנו  שלנו,  הביומכניות  השיטות  לצורך 
VCR   שהיה מתוחכם יותר מזה שנעשה בו שימוש בתוכניות 
הטלוויזיה. היינו צריכים מכשיר שנוכל לעצור אותו על תמונה 
בודדת, כמו שיכולנו לעשות בעבר עם מצלמת ה 16 מ”מ 
לתמונות  התחלקו  לא  הווידיאו  אותות  המזל,  לרוע  שלנו. 

בודדות אלא היו זרם אלקטרומגנטי מתמשך. 

גילינו ש VCR פאנאסוניק 6300 יכול לספק את צרכינו. 
את  להסיר  שלנו,   S-VHS במצלמת  פעילות  לצלם  יכולנו 
הסרט  את  ולראות   ,VCR ל  אותו  להכניס  ההקלטה,  סרט 
על המוניטור של המחשב. הצעד הבא היה האתגר האמיתי. 
לקדם את  לנו  למרות שה VCR פאנאסוניק 6300 אפשר 

מצלמת VHS של פנסוניק
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הסרט לאט, תמונה אחר תמונה, כמו שעשינו בעבר, עדין היה 
קורדינטות  לפי  דיגיטציה של מרכזי המפרקים  קושי לעשות 
של X   ו Y. למזלנו, תוכנת ה CBA הגאונית שלנו סיפקה 

את הפתרון.

העיבוד  תהליך  לצורך  מושלם  באופן  עבדה  השיטה 
ה  תמונות  את  הפעלנו  אחת.  מגבלה  הייתה  אך  הביומכני, 
VCR רק על המוניטור. את ה VCR היינו חייבים לעצור ידנית 
וכל בעיה במערכת הווידיאו גרמה להתחלת תהליך הדיגיטציה 
עם  בדיגיטציה  התמונה  את  להשוות  יכולנו  לא  מהתחלה. 
התמונה שעל סרט ההקלטה כי היא הייתה זמינה רק על סרט 
הווידיאו תישמר  רצינו שתמונת  ה VCR, לא על המחשב. 
על ההארד דיסק של המחשב כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה, 
לבדוק שנית, לעשות לה דיגיטציה, או פשוט להעביר את כל 

 .VCR הסרט מהתחלה עד הסוף מבלי להיות תלוי ב

היינו צריכים שיטה להמיר את אותות הווידיאו לאותות 
דיגיטליים שאותם אפשר יהיה לשמור על ההארד דיסק של 
המחשב. עם המחשבים שיש היום זו משימה טריוויאלית, אבל 
עם הטכנולוגיה של שנות ה 90 זה היה כמו להביע משאלה 
מתנה  לך  תשאיר  השיניים  שפיית  לצפות  או  נופל  כשכוכב 

מתחת לכרית.

צעד זה דרש פיתוח של תוכנה וחומרה כאחד. יצרנו קשר 
קליפורניה,  דיאגו,  מסן  קיי  מק  אלכס  בשם  צעיר  אדם  עם  

בתקווה שיוכל לבנות את מה שאנחנו צריכים.  

כשהוא הגיע הצגנו בפניו את שיטות העבודה שלנו ואת 
הבעיה שלפניה ניצבנו עכשיו. היינו בעיצומו של המעבר מ16 
ווידיאו, אבל היינו תקועים בשלב ההמרה  מ”מ לטכנולוגיית 
תוכנה  לכתוב  שנוכל  בטוחים  היינו  לדיגיטליה.  מאנלוגיה 
מתאימה, אבל נזדקק לחומרה כדי להמיר את האות האנאלוגי 

מהמצלמה לאות דיגיטלי עבור המחשב.  

אלכס, כך הוא התעקש שנקרא לו במקום מיסטר מק קיי, 
ישב עם ד”ר ג’רמי ווייז, המומחה שלנו לתכנות. לאחר כמה 
שאותו  ווידיאו  לוח  ייפתח  אלכס  לפתרון.  הגיעו  הם  שעות 
יקבל את קלט הווידיאו  יהיה להתקין במחשב. הלוח  אפשר 
האנלוגי מה VCR וימיר את האותות האנלוגיים לדיגיטליים. 
כאשר יהיו לנו האותות הדיגיטליים, נוכל לראות את תמונות 
הווידיאו על מסך המוניטור. ג’רמי יכתוב את התוכנה שתאפשר 
לנו לעשות דיגיטציה לתמונות שתופענה על מוניטור המחשב.

מדידות מהעולם הממשי הן כמעט תמיד אנלוגיות. דמיינו 
ציור של קו מעוקם על דף נייר. אם מוטלים קווי גרף על גבי הקו 
המעוקם, יכולה כל נקודה להיות מיוצגת על ידי שני מספרים, 
זה אותו מצב עם סרט אנלוגי. האות האנלוגי חייב   .  Yו X
להיות מיוצג על ידי אות דיגיטלי כי המחשב יכול להשתמש 

רק באות דיגיטלי.

של  הממשי  העולם  את  לנו  היה  שלנו.  המצב  היה  זה 
התנועה, אותו ראינו כרצף מתמשך וזורם בצורה חלקה. אבל 
או  “דלוק”,  או  “כבוי,  מצבים,  שני  רק  להבין  יכול  המחשב 
בשפה בינארית 0 או 1. לכן אותות אנלוגיים צריכים ראשית 
כל להיות מתורגמים לאותות דיגיטליים. למשל, אות דיגיטלי 
יודע אם הדלת פתוחה או סגורה. אות אנלוגי מכסה את כל 
האפליקציה  בשביל  ל”פתוחה”.   מ”סגורה”  הדלת  תנועת 
שלנו, כל התנועה צריכה להיות מומרת, צעד אחר צעד. הסרט 
שלנו צריך ליצור אות דיגיטלי מדויק עבור כל שבריר תנועה 
בהמרה  תלוי  מייצרים  שאנחנו  הדיוק  האנלוגי.  האות  של 

הדיגיטלית מהתמונה האנלוגית.   

אלכס  שלח  הראשונה,  פגישתנו  לאחר  שבועות  כמה 
עבד  והוא  לג’רמי,   )A/D )או  דיגיטלי  האנלוגי/  הלוח  את 
לאחרונה.  כתב  שג’רמי  התוכנה  עם  ביחד  מושלמת  בצורה 
מבחינתנו הבעיה נפתרה. עכשיו הייתה לנו יכולת לצלם כל 

בייטמאקס VCR ופאנאסוניק VHS6300 ובייטמאקס
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פעילות ולהעבירה למחשב. את סרטי הווידאו יכולנו לשמור 
על המחשב, יכולנו לעשות ניתוח ביומכני ויכולנו להחזיר או 

לעצור את הסרט בכל קטע שרצינו. 

ווידיאו  שסרט  בהיסטוריה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
יכול היה להיות מכומת מבחינה ביומכנית וליצור גופים תלת 
ממדיים בתנועה. זה הבסיס לכל משחקי המחשב המודרניים  
והסרטים, כדוגמת “אוואטאר”. עם הטכנולוגיות המפותחות 
כך  ואחר  בפעולה  טניס  שחקן  לצלם  אפשר  היום  של  יותר 
צפרדע.   או  ארנבת  של  דמות  האמיתית  דמותו  על  להלביש 
בלי היכולת להמיר תנועה אנלוגית לדיגיטלית ולשמור אותה 
היה  יכול  לא  הזה  הכיף  כל  המחשב,  של  דיסק  ההארד  על 

להתרחש.

המסחרי,  בשוק  לזמין  במהרה  הפך   A/D ההמרה  לוח 
והיה  ווידיאו”  לוכד  “כרטיס  נקרא  הוא  מור.  לחוקי  בהתאם 
היה  הוא  ברשותנו.  שהיה  הראשוני  מהדגם  יותר  משוכלל 

מוכר בשם AVI פורמט.

אין צורך לומר, מיד רצינו להתאים את הלוח החדש הזה 
לשיטה שלנו. בכל מקרה, מהנדסי התוכנה שלנו היו צריכים 
לכתוב תוכנה שתוכל לקרוא ולהשתמש בAVI פורמט. לאחר 

מכן יכולנו להשתמש בלוח זה בתוכנית הביומכנית שלנו.

הייתה  זמן  הרבה  שחסכה  נוספת  מהפכנית  המצאת 
האנלוגית  המצלמה  בין  ישיר  חיבור   ,”FIRE WIRE“ ה 
הביומכני  הניתוח  בתהליך  רבות  לנו  עזרה  היא  גם  למחשב. 
של התנועה. יכולנו לצלם את הפעילות ולשלוח את הנתונים 
לעיבוד  ביותר  מתוחכמת  תוכנה  לנו  הייתה  למחשב.  ישר 

יותר  וחדשות  טובות  דרכים  לחפש  המשכנו  אבל  הנתונים 
להשיג ולשמור אותם. 

ללקוחות  שלנו  הביומכנית  השיטה  את  למכור  המשכנו 
מסביב לעולם. כל המצאה וחידוש גרמו לתוכנית שלנו להיות 
אוניברסיטאות  עם  קשרים  גם  לנו  היו  יותר.  אטרקטיבית 
ששיתפו  מהלקוחות  רבים  זאת,  בכל  הביומכניקה.  בתחום 
איתנו פעולה היו מעוניינים ראשית כל בשיטה מהירה ויעילה 
סייעה   FIRE WIRE כך שטכנולוגיית ה נתונים.   לאיסוף 

לשפר את השיטה שלנו ולהפכה למהירה יותר. 

הרעיון הבא שלי היה להפוך את השיטה הביומכנית שלנו 
ידני,  דיגיטציה  בתהליך  שנים  בילינו  יותר.  ומהירה  לחלקה 
ועדין המשכנו לעשות זאת גם עם האמצעים החדשים שהיו 

לנו. הייתי משוכנע שצריכה להיות שיטה טובה יותר.

בשנות ה 80 התחלנו לחפש שיטה תוך שימוש במסמנים 
)מרקרים( על הגוף. המסמנים היו “כדורים”

קטנים מצופים בחומר מחזיר אור. המסמנים הללו הוצמדו 
הספורטאי  ואז  מדבקות.  באמצעות  בגוף  מסוימות  לנקודות 
הופיעו  התמונות  כאשר  הליכה.  למשל  כמו  משימה,  ביצע 
על המסך, המסמנים ניכרו היטב. דוגמה לכך אפשר לראות 

באחד מהעמודים הבאים. 

הצעד הראשון בתהליך הדיגיטציה התקיים באופן נורמלי 
כאשר המשתמש נגע בכל אחד מהמסמנים באמצעות סמן. 
לאחר שתיים או שלש תמונות המחשב קופץ לבד למקום שבו 
הוא חזה שיימצא מרכז המפרק. מכאן והלאה המחשב עשה 

לבד את הדיגיטציה, עם או בלי עזרה אנושית. 

לשיטת הסימון, למרות יתרונותיה, היו לרוע המזל כמה 
פגמים. אחד מהם הוא שמיקום הכדור אינו זהה בדיוק למיקום 
המפרק. אם שמים למשל את הכדור על הכתף, הוא לא מייצג 
מעל  היד  את  מרימים  כאשר  הכתף  מפרק  מקום  את  נכונה 

הראש. 

התקדמות בפיתוח שיטת הסימון הייתה הכנסת שלושה 
מקום  על  להצביע  עזר  זה  ספציפי.  במקום  שמוקמו  סמנים 
המפרק. אבל שיטה זו הצריכה ביצוע של כמה הנחות לגבי 
מיקומו של מרכז המפרק, דבר שיכול להשפיע על התוצאות.   

לוח וידיאו אורגינלי
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השימוש  לשם  דרוש  שהיה  האור  הייתה  נוספת  בעיה 

בשיטה זו. היה צורך בהתקן מיוחד כדי למקם את מקור האור. 

כל התהליך היה יקר יותר כי נזקקנו לחמש מצלמות לפחות 

לעיתים  נעזרים  אלה  במחקרים  הנתונים.  את  לאסוף  כדי 

קרובות בלוחות כוח ו/או EMG. אבל כדי להעריך ביצועים 

בדייקנות  למדוד  יכולים  אינם  אלה  מבחנים  ספורטאים,  של 

את תנועותיו של האדם הנבדק. אף אחד לא יכול לפעול באופן 

נורמלי ורגיל כשהוא מחובר לחוטים ויש לו כדורים בכל מיני 

מהרגיל  שונה  באופן  פועלים  האנשים  רוב  בגוף.  מקומות 

כשהם יודעים  שמצלמים אותם. הם נותנים את דעתם יותר 

AnalogDigital
SignalAnalog signal is a continuous signal which represents 

physical measurements.
Digital signals are discrete time signals generated 
by digital modulation.

WavesDenoted by sine wavesDenoted by square waves
RepresentationUses continuous range of values to represent infor-

mation
Uses discrete or discontinuous values to represent 
information

ExampleHuman voice in air, analog electronic devices.Computers, CDs, DVDs, and other digital elec-
tronic devices.

TechnologyAnalog technology records waveforms as they are.Samples analog waveforms into a limited set of 
numbers and records them.

Data transmissionsSubjected to deterioration by noise during transmis-
sion and write/read cycle.

Can be noise-immune without deterioration 
during transmission and write/read cycle.

Response to noiseMore likely to get affected reducing accuracyLess affected since noise response is analog in 
nature

FlexibilityAnalog hardware is not flexible.Digital hardware is flexible in implementation.
UsesCan be used in analog devices only. Best suited for 

audio and video transmission.
Best suited for Computing and digital electronics.

ApplicationsThermometerPCs, PDAs
BandwidthAnalog signal processing can be done in real time 

and consumes less bandwidth.
There is no guarantee that digital signal process-
ing can be done in real time and consumes more 
bandwidth to carry out the same information.

MemoryStored in the form of wave signalStored in the form of binary bit
PowerAnalog instrument draws large powerDigital instrument draws only negligible power
CostLow cost and portableCost is high and not easily portable
ImpedanceLowHigh order of 100 megaohm
ErrorsAnalog instruments usually have a scale which is 

cramped at the lower end and give considerable 
observational errors.

Digital instruments are free from observational 
errors like parallax and approximation errors.

טבלת השוואה בין דיגיטלי לאנלוגי
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מתמיד לצורתם החיצונית. אי אפשר לצפות משחקן אולימפי 
והוא  חוטים  אליו  כשמחוברים  להישגיו  ויגיע  כרגיל  שיתנהג 
נמצא בתנאי מעבדה. דמיינו שחקן גולף שיש לו חוטים עם 
חיישני EMG וסמנים על גופו, והוא עומד על שני לוחות כוח 
וסביבו אור מסוור. במצב זה אין סיכוי שביצועיו יהיו כמו על 

מגרש הגולף הרגיל.

מודלים  הוצעו  הליכה”  “ניתוח  כמו  רגילה,  באפליקציה 
שונים כדי למדוד תנועה אנושית, כמו:

סט הסמנים של ביה”ח הלן הייז. 1

סט הסמנים המותאם של הלן הייז. 2

סט הסמנים של ווהן. 3

סט הסמנים המותאם של ווהן. 4

החלטנו שזה יהיה מעניין לבחון את ארבעת הסטים הללו 
באופן  מסלול.  ובאותו  סובייקט  באותו  משתמשים  כשאנו 

תיאורטי הם אמורים לספק את אותן תוצאות.

כל  את  משווים  כשאנו  התוצאות  את  לנתח  במטרה 
הסטים, חיברנו את הסמנים של ארבעת הסטים לאותו אדם 

כך שנוכל לבצע את ההשוואה באופן סימולטני. 

הליכתם. מצאנו  ובדקנו את  אנשים  השתמשנו בשמונה 
שההבדלים בין הסטים השונים היו מובהקים.

למרות שלא התלהבנו מסטים של סמנים, החלטנו לעשות 
את שיטת הביומכניקה שלנו גמישה לכל משתמש בכל סביבה 
לנו לקוחות רבים מסביב לעולם שהשתמשו בשיטה שלנו כדי ומקום בלי קשר אם הוא רוצה להשתמש בסמנים או לא. היו 

לבחון דגמי הליכה שונים. בחלק מאותם מחקרים התמקדה 
כוח.  לוח  על  הלך  האדם  כאשר  הרגל  כף  על  רק  המצלמה 
הלקוח שלנו נעזר בסמנים ובאלקטרודות EMG  כדי ללמוד 
קואורדינציה של שרירים ברצף. תפיסת העולם שלנו הייתה 
שהשיטה שלנו צריכה להיות זמינה ומתאימה לרצונותיו של 

כל לקוח. 

עוד תכונה שהשלמנו עם תהליך הדיגיטציה הייתה ללמד 
את המחשב למקם את מרכז המפרק עם או בלי עזרת סמנים. 
איתור מקומו של מרכז המפרק,  לאחר דיגיטציה של התמונות 
בלי  היכולות האנושיות.  על  יחסי  הראשונות, מבוסס באופן 
קשר לשאלה אם הווידיאו עם או בלי סמנים, האדם שמבצע 

APAS ב 1980 – שיטת אנימציה 
ראשונית

http://arielnet.com/ref/go/2741

שינוי צורה מודרני בסרט אוואטאר

http://arielnet.com/ref/go/2741
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את הדיגיטציה צריך להיות זהיר ולשים לב שהמחשב מצביע 
על המיקום ה”נכון” של מרכז המפרק.  בכל מקרה, הדיגיטציה 
אדם.  ידי  על  שנעשית  מזו  מהירה  המחשב  ידי  על  שנעשית 
כמו כן, לפעמים מרכז המפרק נעלם מעדשת המצלמה אבל 

המחשב מצליח לנבא היכן הוא נמצא. 

תנועותיהם של  לנתח  כדי  זו  התחלנו להשתמש בשיטה 
 .E-)GOLF( ”שחקנים במגרשי הגולף.  קראנו לזה “אי גולף

דמיינו שחקן גולף עומד על כר הדשא וחובט בכדור רחוק ככל 
האפשר. מצלמת ווידיאו מצלמת את תנועתו. סרט הווידיאו 
נשמר בזמן אמיתי על ההארד דיסק. אז רצף התמונות נדחס 
יכול רצף התמונות  ומועבר אוטומטית לשרת. מהשרת הזה 
באמצעות  הארץ  כדור  על  מקום  בכל  דיגיטציה  לעבור 
הגולף  מחבט  מהירות  נמדדת  דקות  כמה  תוך  האינטרנט. 
והתוצאה מועברת בחזרה לשרת. השרת מתקשר אוטומטית 
את  ורואה  בטלפון  מביט  הוא  השחקן.  של  הנייד  לטלפון 
מהירות ראש המחבט, וכן פרמטרים קינטיים נוספים הקשורים 

לחבטה שלו כשהם מופיעים על המסך הקטן. 

מתוך  אחת  בתמונה  שנית  לצפות  רוצה  נגיד שהשחקן   
ביותר  המשמעותית  היא  שלדעתו  התמונה  הווידיאו,  סרט 
והיא מעוברת מהשרת  על מספר התמונה  לוחץ  הוא  לגביו. 

ישירות. 

עם  ומאתגרים  משותפים  פרויקטים  על  לעבוד  המשכנו 
אף  נכנסו  שלנו  הממוחשבות  האימונים  מכונות  נאס”א. 
חדשות  תוכנות  לקוחות  כמה  עבור  פיתחנו  חדש.  לעידן  הן 
ומשופרות עם אפליקציות ייחודיות. אחד מהלקוחות הללו עבד 
עם ספורטאים צעירים שרצו לשפר את מיומנויות הבייסבול 
שלהם. לקוח אחר עבד עם תביעות של חברות ביטוח הנוגעות 

למוגבלות תנועה.   

הליכה וחתירה

ניתוח הליכה עם מצלמות רבות ומצלמת ווידיאו 
אינטראקטיבית
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מרון  ג’ורג’  הוותיק  חברי  כאשר  קרה  נוסף  מעניין  מצב 
היה   , לארה”ב  לפני שעבר  יורק.  בניו  מדירתו  אלי  התקשר 
התמחה  הוא  באמריקה  בישראל.  מטר   100 ל  אצן  ג’ורג’ 
בפילוסופיה של אימון באוניברסיטת טמפל. הוא סיפר שהוא 
וכמה שותפים פתחו בניו יורק את מועדון הבריאות המתקדם 
האימונים  מכונות  את  לכלול  רצה  הוא  בעולם.  מסוגו 
כחלק  הביומכנית  הניתוח  שיטת  את  וכן  שלי  הממוחשבות 
עם  לעבוד  שמחתי  שלו.  המועדון  של  הייחודיים  מהנושאים 
ממוחשבות.  אימון  מכונות  כמה  שלו  לחברה  ומכרנו  ג’ורג’ 
לקראת  מוכן  שלו  המועדון  היה  ולבסוף  שנה  כמעט  חלפה 

הפתיחה. ג’ורג’ הזמין אותי לאירוע.  

הציוד  את  להציג  גם  והסכמתי  בחיוב  שעניתי  כמובן 
בפני באי הפתיחה. גייסתי את חברי בוב וויינרייט שיעזור לי 
במצגת. בוב החזיק בעצמו 12 מהמכונות שלי אצלו במכון 
שעסק בטיפול פיזיותרפי. הוא היה מיומן למדי בהצגת הציוד 
והפעלתו. המועדון נראה נפלא ונראה היה שבאו לפחות 300 

את  בפניהם  להציג  התחלנו  ואני  בוב  כאשר  לפתיחה,  איש 
המכונות. האנשים המשיכו לנהור לאגף שלנו ללא הרף. 

במעלה  שצועדת  יפהפיה  לאישה  לב  שמתי  לפתע 
מוקסמים  שנינו  היינו  ואני  בוב  הפתוח.  לבית  המדרגות 
ידי  על  מלווה  שהיא  ראינו  כשהתקרבה  ואצילותה.  מיופייה 

שיטת APAS לבדיקת הליכה

השיטה האוטומטית הראשונה שמבוססת על ווידיאו
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חבר אחר שלי, שמו היה טובי והוא היה גיסו של ג’ורג’. הוא 
הציג בפניי את האישה שלצידו כאחת מלקוחותיו. שמה היה 
טובי הסביר  בלט לשעבר מברזיל.  רקדנית  לוסיה טריסטאו, 
שהיא רקדה בלט מגיל מאד צעיר, אולי מאז שהייתה בת 3 
או 4. בגיל 12 החלה לסבול מבעיות בברך. למרות הכאבים 
את  שעזבה  אחרי  רבות  בלהקות  ורקדה  להופיעה  המשיכה 

ולהקת  האמריקאי  הבלט  תיאטרון  הבולשוי,  כולל  ברזיל, 
הריקוד של פיטסבורג. בכל מקרה, היא פרשה מהבלט בגיל 
24 בגלל כאבים בלתי נסבלים בברך. טובי שאל אם אני יכול 

לעזור לה להתגבר על הכאבים האלה.

המכונה  את  לפניה  הצגתי  שאשתדל.  לטובי  אמרתי 
ונתתי לה להתנסות בכמה תרגילים כדי שתחווה בעצמה את 

האפשרויות.

זו הייתה בשבילי חוויה ייחודית לעבוד עם בלרינה. עד אז 
עבדתי עם ספורטאים, והכרתי היטב את המתחים והקשיים 
הקשורים לביצועים בספורט. אבל זה היה שונה, כי לא הכרתי 
את הקשיים הפיזיים הכרוכים בריקוד בלט. הייתי צריך להבין 
לרגליים,  הריקוד  במהלך  הממושכת  העבודה  גורמת  מה 
מאד  הייתה  זו  הבנה  ולמפרקים.  לברכיים  הרגליים,  לכפות 
מעניינת ומאירת עיניים עבורי.  צפייה בהופעת בלט מכניסה 
את הצופה לעולם של יופי ועדינות. הרקדנים שטים על הבמה 
כאילו היו צפים באוויר. אבל למדתי שיצירת אשליית הריחוף 

הזאת תובעת מגופם של השחקנים לשלם מחיר. 

בעוד בוב ואני מציגים את המכונה בפני לוסיה, שאלתי 
אותה אם יש לה תוכניות לארוחת ערב. היו לה תוכניות אבל 
היא קיבלה את הצעתי. היא הצטרפה אליי ואל בוב לארוחת 
ערב במסעדה אקסקלוסיבית בניו יורק. נפגשנו שם עם מיסטר 
דאג דאנלופ, עורך הדין של הועדה האולימפית האמריקאית, 
לוסיה  את  הצגתי  ראיין.  מיסטר  בשם  נוסף  דין  עורך  ועם 
כעוזרת האדמיניסטרטיבית שלי. בעוד אנחנו נהנים מהארוחה 
שאל אותי עו”ד ראיין: “כמה זמן אתה ומיס טריסטאו עובדים 

ביחד?”. עניתי, “שעתיים”, וכל השולחן פרץ בצחוק. 

במשך  מכונות.  למכור  לי  עזרה  באמת  לוסיה  למעשה, 
לי  וסייעה  לקהל  המכונות  את  להציג  איך  למדה  היא  הזמן 
בהרבה כנסים. היא הסתגלה מהר להפעיל את הציוד והייתה 

השוואה בין סטים של סמנים בניתוח הליכה
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די משוכנע שבזכות  יוצא מן הכלל אדם מקסים. אני  באופן 
הכישרון שלה מכרנו הרבה. בנוסף היא הייתה חברה טובה 

שלי במשך שנים רבות ואני מעריך מאד את חברותה.

הרבה  גם  לנו  היו  אך  בקליפורניה  עשיתי  הזמן  רוב  את 
ללוס  ואני  אן  נסענו  אחד  יום  מסחריים.  לצרכים  נסיעות 

צפמן.  נורמן  מיסטר  שלנו,  הדין  עורך  את  לפגוש  אנג’לס 
מכונות  ומכירת  ייצור  על  דיון  התפתח  שם,  היינו  כאשר 
האימונים הממוחשבות שלנו עם התוכנה שלהן, המתעדכנת 
באופן תמידי. מיסטר צפמן שאל אם נהיה מעוניינים לפגוש 
איש עסקים שאיתו עבד מספר פעמים. הוא חשב שאדם זה, 

אי - גולף
http://arielnet.com/ref/go/5015

http://arielnet.com/ref/go/5015
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מיסטר הרברט לייטסטון, יכול לעזור לנו עם הקשרים שלו כדי 
להרחיב את העסקים שלנו. הייתה לנו הערכה למיסטר צפמן 

וסמכנו עליו, לכן קיבלנו את הצעתו. 

קבענו להיפגש עם מיסטר לייטסטון במשרדנו כדי שנוכל 
להציג בפניו את המכונה. הייתה לנו התנסות דומה באמהרסט 

כשפגשנו את לארי גראהם. 

שעובדים  סטודנטים  משני  יותר  קצת  היינו  הפעם  אבל 
במטבח שלהם על תקן של מעבדה.

ביום בו הגיע מיסטר לייטסטון, נתנו לו הצגה מושלמת של 
המכונה הממוחשבת שלנו, וכדי להרשים אותו אף יותר, נתנו 
אין  ביצועים.  לניתוח  אריאל  בשיטת  להתנסות  הזדמנות  לו 

צורך לומר, הוא התרשם מאד מהטכנולוגיה. לאחר דיון ארוך 
בהקדם  להתקשר  והבטיח  רעיונות  כמה  לו  שיש  אמר  הוא 

אחרי שיעבד אותם.

נוסף.  ביקור  לארגן  כדי  התקשר  הוא  שבועיים  לאחר 
הוא ביקש להביא איתו שותף לעסקים, ד”ר דון ברוקר. אותו 
ברוקר היה אופטומטריסט והיה אחד ממציאיי עדשות המגע. 
התרשמתי מהאפשרות להיפגש עם המשקיע למרות שתחומי 

העניין שלנו היו כל כך שונים. 

לקוטו  שלו  החבר  את  לייטסטון  מיסטר  הביא  בטרם 
כאדם  התגלה  הוא  אודותיו.  פרטים  כמה  ביררתי  קאזה,  דה 
מאד מעניין. הוא נולד ב1932 וגדל בלוס אנג’לס. הוא הפך 

לוסיה טריסטאו
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לאופטומטריה  פרופסור  היה  שלו  הגיס  כי  לאופטומטריסט 
ראשון  תואר  קיבל  הוא  בברקלי.  קליפורניה  באוניברסיטת 
באוניברסיטה זו ב1956. ההתעניינות שלו בעדשות מגע החלה 
בשנות ה 50 המאוחרות. הוא חשב שיוכל ליצור עדשות מגע 
טובות יותר לו ולחבריו, ופתח מעבדה משלו בה פיתח עדשות 
בעלות קימור קבוע ופריפריה שטוחה. העיצוב היה בעל שטח 
קדמי חלק, וההצלחה שלו אפשרה לו לפתח עדשות כאלה ב 
1960. הוא המשיך לעשות חיל בתחום ושכלל את העדשות 
בעלת  שבבעלותו  החברה  הייתה   80 ה  בשנות  ויותר.  יותר 
הצמיחה המהירה ביותר בנאסד”ק. הוא פיתח גם עדשות מגע 

שיכולות להעביר חמצן ותמיסה מיוחדת לעדשות. 

הנחתי הייתה שיש פה עוד מדען ממציא “משוגע” כמוני. 
 120 תמורת  שלו  הפטנט  את  עתה  זה  מכר  שהוא  לי  נודע 
מיליון דולר ויש לו כסף, זמן ורצון להשקיע במשהו חדש. הוא 
ממוחשבות  אימון  ומכונות  מעשה,  באפס  שיישב  אחד  לא 

יכולות בהחלט להיות אתגר בשבילו.

הגיע היום בו הצגתי בפני ד”ר ברוקר ומיסטר לייטסטון את 
הציוד, ולאחר מכן נתתי לברוקר להתנסות בעצמו בהפעלתו. 
התרשם  ברוקר  וד”ר  עצמה  את  מכרה  השיטה  תמיד,  כמו 
לטובה. הוא דיבר בהתלהבות על תוכניותיו. הוא ביקש לייצר 
את המכונות ולשווק אותן. היה לו ניסיון רב בשני התחומים, 
למרות שהוא עסק במוצרים אחרים. הוא היה בטוח שביכולתו 

לחזור על הצלחתו עם המוצרים שלנו.

משותף  עתיד  לנו  שיש  בתחושה  הפגישה  את  סיימנו 
מבטיח. היו עוד קצוות לסגור לגבי מה ייעשה כל אחד ואילו 

משימות הוא ייקח על עצמו. בסוף היום סיכמנו שנשמור על 
קשר.

ובין  לבינם,  ביננו  רבים  עברו מסמכים  בשבועות הבאים 
ברוקר  סיכמנו שד”ר  הדין שלהם.  לעורכי  שלנו  הדין  עורכי 
יקים חברה בשם Ariel Life Systems )ALS(, שתייצר 
ותמכור את המכונות על בסיס בלעדי. אם הלקוח ירצה גם את 
שיטת הניתוח הביומכני שלנו, יוכל ברוקר למכור לו גם אותה 
אבל לא על בסיס בלעדי. מאחר וכל הפטנטים והזכויות היו 
שלנו, נקבל אחוז מסוים מכל מכירה שתעשה על ידי החברה 
חברה  חיפשנו  כי  מתאים,  פתרון  לנו  נראה  היה  זה  שלו. 
והמכירה. אהבנו  הייצור  אותנו מכאב הראש של  שתשחרר 
למכור את המכונות, אבל הייצור שלהן גזל הרבה מהזמן שלנו. 
העדפנו להשקיע את הזמן הזה בפיתוח התוכנה והטכנולוגיה. 

לוסיה על מכונת האימונים הממוחשבת אריאל
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מכוסים  שנהיה  דאג  צפמן,  מיסטר  שלנו,  הדין  עורך 
שעדיף  אמר  הוא  צפויה.  לא  אפשרות  כל  בפני  משפטית 
נצטרך אף פעם  זה מתוך תקווה שלא  להכין מסמכים מסוג 

להשתמש בהם. 

נפגשנו כולם בקוטו דה קאזה וחתמנו על המסמכים הרבים 
החתימה  במעמד  חיוכים  הרבה  היו  הדין.  עורכי  בנוכחות 
להרפתקה  יוצאים  אנחנו  אופטימית.  מאד  הייתה  והאווירה 

חדשה.

ד”ר ברוקר גר בלה ג’ולה, קליפורניה. על פי החתימה שלו 
בעשייה  זמנו  להשקיע את  הוא הבטיח  מ 1990  במסמכים 

הכי  מהבניינים  באחד  לתפארת  משרד  בנה  הוא  ובעסקים. 

יקרים בלה ג’ולה. מאוחר יותר התברר שהבניין היה בבעלותו 

והייתה לו גם מסעדה צרפתית בקומה השנייה של אותו בניין. 

לאשתו היו ספא, מכון כושר ומכון יופי אותם ניהלה בקומה 

הראשונה. ALS החזיקה ב 3 הקומות העליונות. הוא שכר 

בייצור  ניסיון  בערך 50 אנשים, בתוכם מהנדסים עם הרבה 

הייצור,  לצורך  נוספים  מבנים  שכר  בנוסף  יקרות.  ומזכירות 

כל התהליך,  והבדיקה של המכונות הממוחשבות.  האחסון  

מכירתה  ועד  המכונה  בבניית  הראשונים  מהצעדים  החל 

נורמן צפמן
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דון ברוק
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לי  אמר  הוא  ברוקר.  ד”ר  של  פיקוחו  תחת  היו  ומסירתה 
שהחריגה החודשית הצפויה תהיה שלש מאות אלף דולר.

הוא שכר כמה אנשי מכירות ושיווק שנכנסו בהתלהבות 
יצרו ברושורים חדשים והשתתפו בכל כנס או  לעבודה. הם 
אירוע שהייתה לו נגיעה לאימון גופני או צרכים בריאותיים. 
הם הקפיצו את המכירות כמעט מייד. הם מכרו לפחות 20 
ולפחות  דולר,   45,000 עלתה  אחת  כשכל  בחודש,  מכונות 
דולר.   35,000 עלתה  מהן  אחת  שכל   APAS תוכניות  10

הרווחים היו גבוהים וכולם היו מרוצים.

ד”ר ברוקר האמין שקהל היעד הינו:

אוכלוסייה מתבגרת,. 1

2 . 46-47 ילידי  החיים,  באמצע  )אנשים  בומרז  בייבי 
שרצו לשמר את נעוריהם,

אנשים בעלי מוגבלויות.. 3

המכונות  של  הצרכנים  עיקר  דון,  של  השקפתו  מנקודת 
יבואו מקהילת הבריאות, מלווים באנשי ספורט, מחקר, חינוך, 
כושר גופני, בריאות, חלל, צבא, והנדסה תעשייתית. הוא חזה 
הקליניקות  בעלי  אצל  אלו  למכונות  גדולה  דרישה  שתהיה 
בניו  וויינרייט  בוב  חברי  של  זו  )כמו  בפיזיותרפיה  העוסקים 
הביטוח,  חברות  אצל  שחל  השינוי  בעקבות  זה  כל  ג’רסי(. 
שהעדיפו לממן טיפולי פיזיותרפיה על פני ניתוחים יקרים. גם 
וברובם  מאחר  זה,  מסוג  במכונות  מעוניינים  היו  חולים  בתי 

נפתחו מחלקות שיקום.   

ה  של  המוצר  ניתוח  ליכולת  שוק  שיש  גם  האמין  דון 
כמו  רפואיים  עזר  אמצעי  לבחון  יכולה  זו  תוכנית   .APAS
למשל תותבות כדי להיות בטוח שהן יעילות בצורה מקסימלית, 

בטיחותיות ומתאימות מבחינת הנדסת אנוש.    

מנהל המכרות של ארה”ב השתמש ב APAS כדי לפתח 
תקני בטיחות. היו שווקים רפואיים חדשים, למשל הרופאים 
הנוירולוגיים, שיכלו להשתמש במכשירים שלנו לצורך אבחון 
וטיפול במחלות כמו פרקינסון ואחרות, וכן לשיקום נוירולוגי 

בבתי חולים ובקליניקות.  

וילדים  גריאטריה,  לב,  גם מחלקות אחרות, כמו שיקום 
היוו שוק פוטנציאלי למכונות אלו. 

שהחזיקו  חינוך  מוסדות   400 לפחות  היו  בארה”ב 
מחלקות או מעבדות לביומכניקה. כל מוסד חינוכי כזה היה 
או  הממוחשבות  האימון  מכונות  עבור  פוטנציאלי  לקוח 
החלל  ותוכנית  שהצבא  למרות  בנוסף,   .APAS ה  תוכנית 
הזמינו פחות ממוצרינו, היו למוצרי אריאל ביקוש הולך וגובר 

בכל התחומים הקשורים בביצועים אנושיים. 

כמובן, הספורט היה ונשאר התחום המועדף והנאמן שלנו. 
באותו זמן, לפחות 25 מיליון אמריקאים שיחקו גולף, מי יותר 
ומי פחות. השוק הפוטנציאלי של ניתוח ביומכני של שחקני 
יחידות  מאות  כמה  אלה.  מכל  אחוז   10 לפחות  היה  גולף 
APAS נדרשו כדי לספק את הדרישה של ניתוח ביצועי גולף. 
נרחב  היוו שוק  וגם הם  גם חמישה מיליון שחקני טניס,  היו 

 .APAS ליחידות

פגישה עם אנשי מכירות
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ברובם  בריאות.  מועדוני  של  משמעותית  צמיחה  הייתה 
למכונות  גוברת  דרישה  יצר  זה  כל  שיקום.  מחלקות  גם  היו 

אימון ממוחשבות. 

למכונות  להזדקק  המשיכו  אולימפיים  שמתחרים  כמובן 
של  מוצרים  היו  המוקדמות  ה90  בשנות  שלנו.  ולתוכניות 
אוסטרליה,  של  האולימפיים  האימונים  במתקני  אריאל 
צ’כוסלובקיה, פינלנד, צרפת, גרמניה וספרד. כמו כן נודע לנו 
שמתקני האימונים האולימפיים של ארה”ב שהלכו ונבנו בסן 

דייגו יתבססו על מוצרים של אריאל.

להיות  המשיכו  קולג’  וספורטאי  מקצועיים   ספורטאים 
עם  רב  זמן  מזה  כבר  ועבדתי  מאחר  למוצרינו,  חשוב  שוק 
ברונקוס  ודנוור  איגלז  פילדלפיה  כמו  קבוצות  מהם.  רבים 
ניתוחים  ערכנו  רבות.  שנים  כבר  שלנו  במכונות  השתמשו 
פטריוטס,  אינגלנד  הניו  כולל  פוטבול,  לקבוצות  ביומכניים 
וושינגטון רדסקין, דה דאלאס קאובויז. ערכנו ניתוחים כאלה 
גם למועדוני בייסבול, כמו הניו יורק יאנקיז  וקנזס סיטי רויאלז.

דון ראה אפשרויות מעניינות גם בתחומים אחרים, כמו 
הנדסה תעשייתית. למשל ניתוח תאונות של מכוניות, שקיות 

אוויר, וכו’.

הוא גם הסכים עם הקו הקודם שלנו שהתמקד בשיתופי 
הקהילה המשפטית שהייתה  ועם  ביטוח,  חברות  עם  פעולה 
של  במקרה  וסיכונים  נזקים  של  כמותי  בניתוח  מעוניינת 

תביעות.   

נראה היה שאין גבול למה שאפשר לעשות עם המוצרים 
הייתה  ברוקר  ד”ר  של  הראשונה  משימתו  זאת,  בכל  שלנו. 

ומכירות,  שיווק  קבוצת  לבנות  ממוחשבות,  מכונות  לייצר 
ולבנות תוכניות פיננסיות מתקדמות ללקוחות פוטנציאליים.

מנקודת מבטו של ד”ר ברוקר, היו לי שני תפקידים עיקרים 
בחברת השיווק החדשה. אחד היה פיתוח מוצרים והשני היה 
למכור אותם. האחריות שלי במכירות הייתה להיות ה”גאון” 
או ה”מומחה” שחברים אחרים בצוות המכירות משתמשים 
בשירותיו כדי להסביר את השיטה ולספק אמינות למוצרים. 
ומכונות  תוכנות חדשות  לפתח  להמשיך  היה  השני  התפקיד 
שלא  ספציפיות  שרירים  קבוצות  באימון  שיתמחו  חדשות, 
היה להם מענה במכונות הקודמות, ושיתאימו גם לשדות בהם 

עדין לא הלכנו, כמו פיזיותרפיה. 

התוכנה  ממהנדסי  שביקשתי  הראשונים  הדברים  אחד 
החדשים  המחברת  מחשבי  את  לצרכינו  להתאים  היה  שלי 
שנכנסו זה עתה לשוק. למחשבים אלה היו כל היכולות של 
והרבה  משקל  קלי  זולים,  היו  הם  אך  הקודמים,  המחשבית 
יותר אטרקטיביים. לקוחות רבים התלהבו מצורתם החיצונית 

ומהגרפיקה מלאת החיים של המסכים שלהם.

חלום אחר שלי היה לפתח מכונת אימונים שתדע לבודד 
שמאפשרת  יחידה  פיתחתי  למשל,  שונות.  שרירים  קבוצות 
יחידה  גופו העליון.  לאדם לשבת על כיסא ולסובב את חלק 
אחרת אפשרה תנועה בשלושה ממדים. זה היה קשה במיוחד 
כי האלגוריתמים של התוכנה היו צריכים לעבד הרבה דרגות 

של חופש בעת ובעונה אחת.

אפשרות ייחודית הגיעה עם פרויקט בו היה מעורב חברי 
הותיק, ד”ר אירה ג’יקוב. אן ואני פגשנו אותו לראשונה בטיול 

ייצור מכונות אימון ממוחשבות אריאל
http://arielnet.com/ref/go/4030

.Ariel Life Systems Inc
http://arielnet.com/ref/go/2742

http://arielnet.com/ref/go/4030
http://arielnet.com/ref/go/2742
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לקנדה חמש שנים קודם לכן, כשהיה פרופסור באוניברסיטה 
היה  לפיו  הקנדי,  עם הצבא  חוזה  לו  היה  זמן  באותו  קנדית. 
עליו לאמן את הכוחות המיוחדים של הצבא בסביבות של מים 
קרים. מאחר והייתה לו הצלחה גדולה בתחום זה, ביקש הצי 
האמריקאי מהקנדים להשאיל אותו אליהם, כדי שיאמן את 

.)The Seals יחידת אריות הים

מכיוון שד”ר ג’יקוב השתמש במכונות הממוחשבות שלנו 
כשאימן את הצבא הקנדי, הוא רצה להשתמש באותן מכונות 

היה  הזה  הפרויקט  דייגו.  בסן  האמריקאי  הצי  עם  כשעבד 
חשוב לי במיוחד כי פרושו היה לעזור למדינה המאמצת שלי 
בדרך משמעותית ופטריוטית. תמיד אהבתי את ארה”ב אבל 
אף פעם לא הייתה לי הזדמנות להראות את זה. עזרה לאריות 
הים העניקה לי סיפוק מההרגשה שאני תורם למדינה שקיבלה 
אותי כל כך יפה כמהגר זר. למרות שכבר הייתי בעל אזרחות 
לי  הייתה  כן לא  לפני  אמריקאית מזה שנים רבות, אף פעם 

יכולת להחזיר משהו חזרה לארצי. 

כשהיינו  היה  מהנה,  אבל  בתכלית  שונה  אחר,  פרויקט 
מעורבים בעבודה עם בעלי יאכטות אמריקאיות שהיו אמורים 
השיט  עולם   .1992 ב  האמריקאי  הגביע  במרוץ  להתחרות 

היה זר לי ורחוק מאד מאירועי הספורט שהכרתי עד אז.

שהתחרו  יאכטות  שתי  בין  נערך  אמריקה  גביע  תחרות 
את  מייצגת  המגינה,  בשם  מוכרת  אחת,  יאכטה  בזו.  זו 
והשנייה  זמן,  באותו  הגביע  את  שמחזיק  היאכטות  מועדון 
ולזכות בגביע עבור  שמוכרת כמאתגרת, מנסה לנצח אותה 
המועדון שלה. מועד המרוץ נקבע על ידי הסכמה בין המגינה 
והמאתגרת. גביע אמריקה הוא הפרס הספורטיבי הבינלאומי 

הוותיק ביותר  שקיים. 

ראשיתו בשנת 1851 באנגליה. למרות השם התחרות לא 
מוגבלת למועדוני יאכטות אמריקאיות בלבד. 

ובוני  ימאים  זו מושכת  והיוקרה של תחרות  ההיסטוריה 
תומכים  גם  בה  מעורבים  אבל  הראשונה,  מהשורה  יאכטות 

מכונות האימונים במכון הכושר של אריאל, מיאמי, פלורידה, 1982
http://arielnet.com/ref/go/2743

הטכנולוגיה שלנו בכנס

http://arielnet.com/ref/go/2743
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כספיים ויזמים בתחום הבריאות. זהו אתגר לכישורי ימאות, 
להנדסת כלי שיט ימיים וגם לאיסוף כספים וכישורי ניהול. 

הגביע היה בבעלותו של מועדון היאכטות של ניו יורק החל 
היאכטות  למועדון  כתרומה  הגביע  ניתן  זו  בשנה   .1857 מ 
למועדון  הגביע  עבר   1983 ב  בו.  שזכה  הסינדיקט  ידי  על 
היאכטות של פרת. בכך הושם הקץ לתקופה הארוכה ביותר 

של החזקת גביע על ידי מועדון ספורט כלשהו. 

על  תגר  שקראו  מועדונים  כמה  לראשונה  היו   1970 ב 
מחזיקת הגביע. עד אז התחרות הייתה תמיד כנגד מאתגרת 

אחת. 

המעורבות של ALS  בקבוצה האמריקאית הייתה לעבוד 
התוצאות  סמך  ועל  יכולותיהם  את  למדוד  הצוות,  אנשי  עם 
לדעת  מופתע  הייתי  אימוניהם.  את  לשפר  איך  אותם  ללמד 
התאמנו  רובם  היאכטה.  סיפון  על  נמצאים  מלחים  כמה 
ויכולנו  ג’ולה,  בלה  שלנו  הממוחשבות  המכונות  באמצעות 

להעצים את כוחם הפיזי ואת כישוריהם.

כדי להעריך כמה  בניתוח הביומכני שלנו  גם  השתמשנו 
פרטים שהם רצו לדעת, בקשר לזווית של המפרש והמים תוך 
אלו  ספציפיות  היאכטה. התמצאויות  ניהול מהלכה של  כדי 
היו חשובות לטכניקות השליטה ביאכטה תוך כדי פניות, כך 

הסבירו לנו.

בתחרות  אמריקה  בגביע  זכתה  האמריקאית  הנבחרת 
הצוות  בהכנת  שלקחנו  בחלק  גאים  היינו  כולנו   .1992 ב 
והשתתפנו בחגיגת הניצחון. שוב, הייתי מופתע לגלות כמה 
בעולם  שלנו  הממוחשבות  למכונות  להיות  יכולים  שימושים 

הספורט.

כמובן ש ALS הייתה מעורבת בעוד ענפי ספורט, כולל 
בייסבול. אחד מהימאים שד”ר ברוקר שכר היה ג’ון ד’קוויסטו. 
הוא  עכשיו  אבל  דייגו  בסן  מקצועי  בייסבול  שחקן  היה  ג’ון 

אחד ממובילי השיט. הוא היה ימאי מצוין. 

לצוות היה שיטה מיוחדת לשיתוף פעולה, כשלכל אחד היה 
תפקיד שונה. כולם פעלו ביחד בצורה מתוחכמת ומלוטשת. 
אני נכנסתי לפעולה כאשר הם נזקקו למישהו שיספק הסבר 
מדעי ומפורט, אבל הם שלטו היטב בכל הפרטים הקשורים 

לשיט ולההפלגה.

היו הרבה ישיבות במשרדי ה ALS בלה ג’ולה. התפקיד 
הציג  דון  הטכנולוגיה.  של  המדעי  הצד  את  להציג  היה  שלי 
המכירות,  מצגת  כשהוצגה  החברה.  של  העסקי  הצד  את 
האפשרויות  את  הציג  דון  כאשר  פיקוד.  לקח  השיווק  צוות 
לייטסטון  הרב  מיסטר  הסביר  פוטנציאליים,  משקיעים  בפני 
לאותם משקיעים מה לפי דעתו היו הגורמים החשובים ביותר, 

בהתבססו על שנים רבות של ניסיון בעסקים ובהשקעות.  

הן  בהתחלה.  כבר  מצוין  הלכו   ALS של  המכירות 
השתפרו אפילו יותר בזכות רשימת הלקוחות הקבועים שלנו 
עצמם  את  הציגו   ALS של  המכירות  אנשי  להם.  שסיפקנו 
ואת החברה בסן דייגו ובלה ג’ולה. הקהילה המקומית הייתה 

תחרות גביע אמריקה ב 1992
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שהם  חשב  ברוקר  וד”ר  אמידים,  מאנשים  ברובה  מורכבת 

יהיו מעוניינים לרכוש את המוצרים שלנו או אפילו להשקיע 

בחברה. 

אגף  הדרישות.  את  לספק  כדי  קשה  עבד  הייצור  אגף 

קשרים  ויצר  חדשים,  וברושורים  פליירים  הוציא  הפרסום 

לראיונות  מוזמנים  להיות  כדי  והעיתונות  עם אנשי החדשות 

בטלוויזיה בהם סיפרו על ההמצאות החדשות ועל המוצרים 

יצאו לשוק.  אנשי מכירות חרשו את  המדהימים שזה עתה 

ארה”ב בנסעם מכנס לכנס ומיריד ליריד. הם גם ביקרו לקוחות 

פוטנציאלים במעבדות, בתי חולים ומשרדים. התוצאה של כל 

הפעילויות ההלו הייתה מרשימה. ALS ייצרו, מכרו וסיפקו 

הרבה מכונות כל חודש. הם עברו בהרבה את המכירות שלנו 
כאשר עבדנו בלעדיהם. 

כשהזמן עבר והשיווק של ALS גבר, המשכתי אני לנסוע 
ברחבי ארה”ב ולהציג את התוצרים שלנו. הייתי בדרכים יותר 
מאשר בקליפורניה. אן נשארה בקוטו דה קאזה ועבדה ודאגה 
לעסקים שלא היו קשורים ל ALS. היא סיפקה גם חומרים ל 
ALS  כך שהייתה עסוקה מאד. לצערנו לא נשאר לנו הרבה 

זמן להיות ביחד. 

מרי,  את  פגשתי  שלי  המכירות  ממסעות  אחד  במהלך 
היא  בעבודתי.   התעניינות  שהביע  ויפהפיה  צעירה  אישה 
רצתה לעבור לקליפורניה כדי להשלים את לימודיה. הייתי די 

מוקסם ממנה והחלטתי לעשות הכל כדי לעזור לה.

עם ג’ון ד’קוויסטו בראיון טלוויזיוני
http://arielnet.com/ref/go/2793

http://arielnet.com/ref/go/2793
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מרי, האמא של 3 בנותיי היפהפיות
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היא אכן עברה לקליפורניה ונרשמה לקולג’ כדי להשלים 
את התואר האקדמאי שלה. במשך ארבעת השנים בהן עבדה 
שמתפתחים  יחסים  ביננו  התפתחו  ביחד.  גרנו  התואר  על 
בנות במהלך  לנו שלש  נולדו  ואישה.   גבר  בין  באופן טבעי 

לימודיה לתואר. 

לאחר שסיימה את לימודיה היא לקחה את שלוש הבנות 
וחזרה איתן לטקסס. המשכתי לתמוך בהן לאורך השנים ואני 
מרוצה שהן הצליחו כל כך יפה בחייהן. בזמן זה, בתי הבכורה 
סיימה את לימודיה בקולג’ והיא עובדת במשרד עורכי דין. בתי 
האמצעית עובדת כאחות מוסמכת במעבדת לב בבית חולים.  
שתמשכנה  וקווה  בהן  גאה  אני  בקולג’.  עדין  הצעירה  בתי 

לעשות חיל.

המכירות  למרות  בלגן.  קצת  להיות  התחיל   ALS ב 
מוטרד  קצת  הייתי  המתקדם,  המוצרים  ופיתוח  המוצלחות 
מהדרך בה דון הפעיל את החברה. למרות שזו הייתה חברת 
שיווק של ד”ר ברוקר ולא השפיעה על החברה של אן ושלי, 
הוא ניהל את הפעילות בצורה מופרזת בהשוואה למה שאן 
וד”ר  פעילות  של  התפרצות  הייתה  זאת  קודם.  עשינו  ואני 
ברוקר כנראה הגזים בהוצאות הפיננסיות בהשוואה אלינו. אן 
ניהלנו את העסקים שלנו בשמרנות. התוכנית העסקית  ואני 
שלנו הייתה לקבל הזמנה לציוד, לאסוף את התשלום, ולאחר 
מכן לספק את המכונה. תמיד דאגנו שאיש לא יהיה חייב לנו 
נחשפנו לתביעות. ALS  התנהלה  לעולם לא  גם  לכן  כסף. 
להיות  אמור  המכירה  לפני  המחיר  בספרים.  שכתוב  כמו 

טובה, נעמי ואילנה, בנותיי היפות
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מכוסה כאשר המוצר נמכר.  אן ואני הבנו את תפיסת העולם 
הזאת אבל תמיד אמרנו לד”ר ברוקר שהוא עושה יותר מדי 

ומהר מדי.  

אפשרי,  בלתי  אפילו  אולי  קשה,  שזה  לדעת  נוכחתי 
היה  נראה   .ALS של  התפעולי  הצד  על  דון  עם  להתווכח 
בתוספת,  הגבול.  הם  והשמיים  תמיד  רווחי  יהיה    ALS ש 
האיש שניהל את החברה כנשיא, ד”ר ברוקר, היה ממציא של 
והיה מולטי מיליונר בפני עצמו. תפיסת העולם  עדשות מגע 
יכול לעשות  הוא  קודם  זאת  הוא עשה  הייתה שאם  דון  של 

זאת גם עכשיו.  

במטרה לגדול ולעשות זאת מהר, דון וג’ון ד’קוויסטו מצאו 
תושבים מקומיים שהסכימו להשקיע סכום כסף גדול בחברה. 
בכסף זה השתמשו בעיקר לנסיעות, משכורות, וייצור. נראה 
היה שהחברה מצליחה יפה. ד”ר ברוקר האמין שעם הרווחים 
שהניבה ההשקעה שלו והצמיחה של ALS, מלווה במשקיעים 
קטנים מקומיים שהפגינו אמון בו ובחברה, הצעד הבא יהיה 

יציאה לבורסה של ניו יורק. 

לאחר ש ALS  הצליחה כל כך יפה ועשתה לה שם של 
השקעה מבטיחה, ג’ון ד’קוויסטו הציע לד”ר ברוקר שזה הזמן 
לצאת לבורסה ולעשות עוד כסף. אני לא התלהבתי מהרעיון, 
וחברת  מאחר  טובה.  תוכנית  שזו  חשבו  שאחרים  למרות 
הנחתי  ולא שלי,  דון  בבעלותו של  הייתה  והשיווק  המכירות 
שאני  ואמרתי  בנדון,  קולי  את  השמעתי  שלו.  החלטה  שזו 
מתנגד. אבל דון חשב שעם הניסיון הקודם שלו שכלל פיתוח 

בהחלט  הוא  ביותר,  ורווחית  לגדולה  והפיכתה  קטנה  חברה 
יכול ומוכן ללכת בדרך זו.  

ברוקר  ד”ר  אירגן  גדולים   משקיעים  למצוא  במטרה 
פגישת הכרות עם נציגים של כמה פירמות בוול סטריט. הוא 
ביקש שאבוא לפגישה כי הייתי המומחה וגם “האיש המתאים 
היה  שדון  כמובן,  החברה.  של  המוצרים  את  להציג  ביותר” 
חייב לקנות לי חליפה ועניבה, כי לבושי הקליפורני לא הלם 

את מרכז ניו יורק!

ראשונה  במחלקה  כשטסנו  דון  ואל  אלי  התלוותה  אן 
לניו יורק. ד”ר ברוקר וצוותו אירגנו כמה פגישות, אחת מהן 
הייתה עם הפירמה ג’יי פי מורגן. לאחר שהצגתי את התוכנה 
והחומרה של המוצרים, התחילו ד”ר ברוקר והעוזר הפיננסי 

שלו לענות על שאלות הקשורות בכספים. 

חשבון  רואי  חברת  דון  שכר  לכן  קודם  חודשים  כמה 
הייתה ארבעים  שוויה של ALS. ההערכה  להעריך את  כדי 
מיליון דולר. ALS מכרה קרוב לשבעה מיליון דולר של תוכנה 
שבעה  פי  לפי  שוויה  את  העריכו  החשבון  ורואי  וחומרה, 
מההכנסות ממכירות. נאמר לנו שככה נהוג לחשב בדרך כלל.

השם  מוכרים  היו  מצא  שדון  הקודמים  המשקיעים 
“משקיעי מזנין”, מושג שהייתי מופתע לשמע שבכלל קיים. 
אלה משקיעים שלווים כסף ממקור מסוים כדי שיהיה להם הון 
עצמי מספיק שאיתו יוכלו ללוות כסף ממקור אחר, גדול יותר. 

ניתוח ביומכני של זורק הדיסקוס באולימפיאדת אטלנטה 1996
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רובם  משקיעים,   60 בערך  שהיו  למדתי  יותר  מאוחר 
כסף  השקעתי  לא  בעצמי  אני  יורק.  מניו  והיתר  דייגו  מסן 
בתהליך זה, ולמעשה לא הייתי מודע למה שדון עושה בתחום 
הפיננסי של העסק. לכל היותר, ידעתי שהחברה מרוויחה יפה 
ובהדגמות  ארה”ב  ברחבי  בטיסות  עסוק  הייתי  מהמכירות. 
שלי  הטעות  הייתה  מה  הבנתי  יותר  מאוחר  ג’ולה.  בלה 
כאשר  המשקיעים  מול  ליברלי  כך  ככל  עצמי  את  כשהצגתי 
היה   ALS ב  שלי  התפקיד  הטכנולוגיות.  את  להם  הראיתי 
ממה  טוב  יותר  אפילו  זאת  ועשיתי  הטכנולוגיות  את  להציג 
שחשבתי שאני עושה. ד”ר ברוקר השקיע כסף רב בהדגמות 

שלי. 

לתומי חשבתי שכל מה שאני עושה בנסיעותיי ובהדגמותיי 
המכרות  צוותי  המכירות.  לגדילת  שתרם  גורם  היו  הרבות 
והשיווק הראו לי הרבה הזמנות ששיקפו את מאמצנו לקדם 

את המוצרים. 

לבסוף היה דון חייב לחשוף בפני את העובדה שהדברים 
אינם מסתדרים כל כך טוב, כמו שהוא גרם לי עד כה להאמין. 
לא  שמשהו  לחשוד  התחלתי  הפרטים,  כל  לי  שהיו  בלי  גם 
משקיעים  אנשים  שהרבה  ששמעתי  בעיקר  כשורה,  מתנהל 
הכסף  מקור  היו  אלו  השקעות   .ALS ב  נכבדים  סכומים 

העיקרי של החברה, ולא מכירת המוצרים. 

קשיים  לכסות  הכרח  כשהיה  כסף  תרם  שדון  יודע  אני 
בתזרים מזומנים. אני יודע גם שהוא עירב כמה משקיעי חוץ 
כי הם היו אנשים חשובים שהיו יכולים להיות לנו לעזר בעתיד, 

או שהם היו חברים של דון בעבר.  ברור לי שמה שידעתי לא 
היה הסיפור האמיתי.

מעורב,  היה  דון  בהם  הדברים  על  נוסף  מידע  כשגילית 
התחלתי להיות יותר מודאג. בשלב זה החלטתי לקרוא להרב 
לייטסטון לעזרה. הוא היה האיש שעורך הדין שלי, נורמן צפמן, 
המליץ לי להיעזר בו בפיתוח והפעלת עסקי מכונות האימונים 
בעבר  ברוקר  דון  עם  מעורב  היה  גם  הוא  שנים.  כמה  לפני 
והוא זה שהפגיש ביננו. הוא היה מעורב ב ALS אבל בצורה 
מינורית. הייתי בטוח שהוא לא מודע לאופי העסקים בצורתם 
ללה  קליפורניה,  ברברה,  בסנטה  מביתו  נסע  הוא  הנוכחית. 
ג’ולה. לאחר כמה ימי חקירה הוא אמר לי שהדברים נראים 

לא טוב, ושהם עתידים להתדרדר עוד יותר בעתיד. 

שיווק.  על  כסף  מדי  יותר  הוציאה   ALS ש  ברור  היה 
במהרה הבנתי שמערכות נשלחו ללקוחות כדי לשקף מספרים 
גדולים יותר של מכירות ממה שבאמת היו כדי להראות לוול 
סטריט שהמכירות היו פגז. אבל המערכות האלו לא באמת 

נרכשו.

כדי להוסיף על הבעיות של דון, השנה הייתה 1992 והיא 
עד   1982 מנובמבר  כלכלי.  משבר  של  תקופה  בסוף  באה 
יולי 1990 כלכלת ארה”ב חוותה גדילה ושגשוג, עם ירידה 
באבטלה ואינפלציה נמוכה. ה”בום של רייגן” נח על יסודות 
הופיעו  התקדמו,   80 ה  ששנות  ככל  מקרה.  בכל  רעועים, 

מצלמות פנורמה
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סימנים לצרות באופק. ב 19 לאוקטובר 1987 התרסקו שוקי 
מניות בכל העולם. בארה”ב איבד הדאו ג’ונס 22% מערכו.  
למרות שהסיבות ל”יום שני השחור” היו מורכבות, רבים ראו 
בהתרסקות סימן שהמשקיעים היו מודאגים בקשר לאינפלציה 
ארה”ב.  בתקציב  הגדול  מהגירעון  כתוצאה  להיות  שיכולה 
בנקים המתמחים  גילה אף הוא סימני חולשה.  שוק הדירות 

במשכנתאות פשטו רגל. כל זה השפיע כמובן על התקציב.  

ומשבר   1987 של  המניות  שוקי  שקריסת  למרות 
המשכנתאות היו תופעות נפרדות, הם הדגימו את החשיבות 
ההולכת וגדלה של שוקי הפיננסים  לכלכלה האמריקאית.  היו 
עוד סיבות למשברים כלכליים באותה תקופה. אחד מהם היה 

משבר הנפט בעיראק ובכווית.

המשבר של ראשית שנות ה 90 נמשך מיולי 1990 ועד 
מרץ 1991. הוא היה המשבר הגדול מאז זה של ראשית שנות 

ה 80 . 

נמשך  שהמשבר  טענו  הכלכלה  משרד  שמומחי  למרות 
ממושכת  הייתה  ממנו  שההתאוששות  הרי  חודשים,   8 רק 
והאבטלה טיפסה ל 8% עד יוני 1992. זו הייתה אחת הסיבות 

שמנעו מג’ורג’ בוש מלהיבחר שנית. 

בנובמבר,  לנשיא  נבחר  לא  בוש  שג’ורג’  מהעובדה  חוץ 
הרבה מהמשקיעים שדון מכר להם מניות חוו משבר פיננסי. 
את  בחזרה  ודרשו  אחרות  בהשקעות  כספים  איבדו  חלקם 
הכספים שהשקיעו אצל דון. למרבה הצער, עוד ביטוי לאמונתו 
הייתה  עושה,  הוא  מה  יודע  שהוא  בכך  דון  של  הטיפשית  
סירובו לבטח את החברה מפני אפשרות של דרישה מוקדמת 

של הכסף המושקע בחזרה.  וזה באמת מה שקרה.

מכיוון שדון הוציא כל כך הרבה מכספו שלו במשך שלש 
שנים על ALS, מהמסעדה הצרפתית שלו, וממועדון הספא 
של אשתו, לא הייתה לו אפשרות לשלם למשקיעים. הוא היה 
שקוע בחובות ובזבז את כל המיליונים שהרוויח בעסקי עדשות 
החברה  את  הכריחו  ושני משקיעים  כסף  לו  היה  לא  המגע. 

להכריז על פשיטת רגל.

לאחור, שאותם  מסתכל  כשאני  עכשיו  אותי,  מפתיע  זה 
משקיעים חשבו שהם יצליחו לסחוט כסף מהכיסים הריקים 
זאת.  עושה  היה  הוא  להם,  לשלם  היה  יכול  דון  אם  האלה. 
חשבתי שהמשקיעים יהיו מספיק חכמים כדי להיות מודעים 

למצב ולחכות עד שהשוק יתאושש. אז הם היו מקבלים את 
בכל  שוב.  תיפתח  החברה  כאשר  תגמול  בתוספת  הכסף 
מקרה, אני חושב שלא הבנתי את הראש שלהם, כמו שהם 

לא הבינו את הראש של דון. 

זה  רגל.  פשיטת  על  להכריז  נאלצה   ALS המזל,  לרוע 
היה מאד מאכזב, בהשוואה לחלומות הפאר שחלמנו עליה, 
לפחות מנקודת המבט שלי. אן ואני ניהלנו את העסקים שלנו 
במשך 20 שנים על אש קטנה וסולידית. מעולם לא נכנסנו 
לחובות ומעולם לא ניסינו לעשות דברים שהיו מעבר לתחום 
ההתמחות שלנו.  היינו קטנים אבל יעילים מאד. החלומות של 
לא  מעולם  בבורסה  שנסחרת  גדולה  ציבורית  חברה  על  דון 
נראו לי ריאליים. האם אני הייתי צודק או שהזמן היה לא נכון, 

זו שאלה שאין עליה תשובה.

למזלנו הייתה ALS רק חברת שיווק שנוצרה כדי למכור 
את המוצרים שלנו. הם מעולם לא היו הבעלים של הפטנטים 
או של העסקים שלנו. אז אחרי ש ALS נפלה חזרנו לסגנון 
הפעולה שלנו. כל ההתנסות שלנו עם ALS הותירה טעם מר. 
ויכולנו  ביותר  הטובים  והתוכנות  הציודים  לנו  היו  עדין  אבל 

להמשיך בשלנו. 

צוות  אתר העסקים שלנו היה שוב בקוטו דה קאזה עם 
מצומצם. בסביבה זו, יכולנו למשוך אלינו את טובי המהנדסים 
לאופי  יותר  התאים  זה  אקלים  והחומרה.  התוכנה  בתחומי 
שלנו וטיפח את היצירתיות של כולנו. עכשיו יכולנו להתרכז 

בשיפור כמה תוכנות ביומכניות.

כמעט מיד אחר כך, קיבלנו הזמנה מידידנו הוותיק ג’ורג’ 
האולימפיאדה של  אירועי  את  לנתח  לאטלנטה  לבוא  דאלס 
1996. אן ואני טסנו לאטלנטה. ג’ורג’ שמר שם חדרי מלון 
לצורך כנס של מאמני האתלטיקה מכל העולם, שבאים לטקס 
בוב  הוותיק  שחברי  ארגנתי  האולימפיאדה.  של  הפתיחה 
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דוגמה של נעילת גימבל
http://arielnet.com/ref/go/2745

מאוניברסיטת  פינץ’  אלפרד  ד”ר  המחונן  ועמיתי  וויינרייט 
אינידיאנה יבואו איתנו לאטלנטה.

המאמן דאלס שמר לנו כרטיסים לכל אירועי האתלטיקה 
הוועד  ביומכניים.  ניתוחים  לצורך  נתונים  לאסוף  שנוכל  כדי 
את  להציב  ביומכניקה  קבוצת  לעוד  איפשר  האולימפי 
המצלמות שלהם בשדה התחרויות. לכן היה עלינו להתאים 
כל  שתכסה  כך  המצלמות  הצבת  את  ארגנו  למצב.  עצמנו 

זווית אפשרית.

לאחר שאספנו את הנתונים חזרנו ל”נמל הבית” והתחלנו 
לעבד אותם. יכולנו לשמור את הנתונים של כל אתלט במחשב, 
ואז לשלוח את הנתונים באינטרנט לכל אוניברסיטה שרצינו 
מסביב לעולם כדי לבצע את העיבוד. אותם חוקרים שלחו לנו 
לישון  זמן  מאד  מעט  לנו  היה  לאטלנטה.  התוצאות  את  אז 
בצורה  מורכבות  משימות  לבצע  יכולנו  אבל  ימים,  באותם 
ד”ר  ידי  על  נעשתה  עבודה  של  אדירה  כמות  תיאמן.  שלא 
אלפרד פינץ’ והייתי מרוצה מאד שהזמנתי אותו. ד”ר פינץ’ 

בקושי ישן בכל מקרה, כך שהוא לא כל כך התרגש כמוני. 

נתונים  לאסוף  יכולים  שאנחנו  הוכחנו  מקרה,  בכל 
בווידיאו בתנאים קשים, לעבד את הנתונים במהירות,, לשגר 
נתונים  ולקבל  העולם,  סביב  לאוניברסיטאות  הנתונים  את 
מעובדים תוך 24 שעות או פחות. זה לא נעשה מעולם לפני 
צדק  שהוא  לדאלס  להראות  יכול  שאני  מרוצה  הייתי  כן. 

כשבחר בנו למשימה.

לקליפורניה.  חזרנו  באטלנטה  הנפלאה  ההצלחה  לאחר 
קיבלנו מחשבים חדשים וחלקי ציוד נוספים שעזרו לנו בשיפור 
התוכנות. אנשי הצוות שלי אמרו שהם שומעים את הראש 

ניתוח ויזואלי של טניס תוך שימוש באפליקציית המעביר
http://arielnet.com/ref/go/2792
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שלי מזמזם ללא הרף ומייצר חלומות חדשים והם מנסים כל 
הזמן לעמוד בקצב של הרעיונות החדשים שלי. הם לא התלוננו 
ואמרו שזה כיף לעבוד בסביבה כל כך יצירתית. הסגנון שלי 
נהדר,  רעיון  להיות  אני חושב שיכול  לפניהם מה  היה לתאר 
ולתת להם יד חופשית כדי לפתח אותו. גאוני התוכנה האלה 
נהנו מהאתגר ומהחופש לבצע את הדברים בדרך שלהם. עם 
הניסיון שלי איתם, הכי טוב היה לתאר רעיון ולתת להם להפוך 

אותו למציאות. 

פיתחנו תוכנה חדשה עבור APAS שמאפשרת למצלמה 
לזוז ולכסות שטח כאשר האובייקט המצולם נמצא בתנועה. 
למשל: הספורטאי רץ לאורך המסלול ומזנק לקראת קפיצה 
למרחק. בדרך כלל הוא מצולם על ידי מצלמת קולנוע שעוקבת 

זוויות שמייצגות את אוריינטציית התלת 
ממד

http://arielnet.com/ref/go/2744

רודולף בוייס ואני, 1999
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קווטרניון
http://arielnet.com/ref/go/2746

של  פנורמה(  )מלשון   Panning ה  של  זו  טכניקת  אחריו. 
השגת נתונים דורשת תוכנה ייחודית לעיבוד ביומכני. 

תוכנה מתקדמת נוספת שפיתחנו נקראה על ידנו “מעביר” 
)“Renderer”(. תוכנית זו היא פיתוח של מודל שנעשה בו 
שימוש על ידי הקהילה של המטפלים הפיזיותרפים כדי לנתח 
וכן חוקרים באוניברסיטאות היו  דגמי הליכה. מטפלים אלה 
צריכים להתמודד לעיתים קרובות עם פציינטים בעלי קשיים 
ביכולות פיזיות. לרבים מהפציינטים היו בעיות שלרוב אפשר 
היה לאבחן אותן באמצעות ניתוח תנועה ונתונים של לוחות 

כוח.

הביומכניים  לפרמטרים  לאפשר  מיועד  ה”מעביר” 
ומרכזי  גלילים  כמו  נראות  הגפיים  ממד.  בתלת  להיראות 
המפרקים – כמו גופים כדוריים. מאחר והנתונים נאספו על ידי 
יותר ממצלמה אחת, התוצאות יצרו שש דרגות חופש, שהן 
X,Y,Z, ועוד שלושה כיוונים. הדמויות שהיו בנויות מגלילים 
בהשוואה  אנשים,  להרבה  לעין  נעימים  יותר  היו  וכדורים 
ל”אנשי המקלות”. יכולנו גם להשתמש בדימוי של שלד, למי 

שהעדיפו את זה. 

רודולף  מיסטר  היה  ה”מעביר”  את  שיצר  התוכנה  גאון 
בוייס. פגשתי אותו לראשונה בבוסטון כשנסעתי לפגוש את 
ד”ר קרלו דה לוצ’ה. במעבדה של דה לוצ’ה היה חוקר שוודי 

נפלא בשם ד”ר לארס אודסון,       

שאן ואני עבדנו אתו במכון קרולינסקה בשטוקהולם. חבר 
של לארס שעבד באותו מעבדה על השלמת המאסטר שלו, 
ואנחנו  מאחר  התיידדנו  במהרה  בוייס.  רודולף  מיסטר  היה 
ומחקר.  ביומכניקה  במיוחד  עניין,  תחומי  אותם  את  חולקים 
מרודולף  מייל  אי  קיבלתי  פגישה  אותה  אחרי  שנים  כמה 
שתיאר כמה מתחומי העניין שלו שלדעתו יכולים לעזור לנו 
הוא  כך  ואחר  פעמים  כמה  שנית  נפגשנו  שלנו.  בפרויקטים 
עבר לקליפורניה. כאן יכולנו לעבוד ביחד על הרעיונות שלו. 

הליכה  הניתוח  שהתמחו  פרופסורים  כמה  עם  עבדנו 
כדי לבדוק אופציות לתוכנות חדשות. לא כולם עבדו באותן 

שיטות, אבל כולם התלהבו מתוכנית ה”מעביר”.  

התוכנית שלנו לניתוח ההליכה התפתחה במהלך שנות ה 
80. בתוספת פיתוח התוכנית של ה”מעביר” בשנות ה 90, 

הייתה המערכת הביומכנית שלנו מקיפה ביותר.

סטים  על  בלעדי  באופן  שהתבססו  אחרות,  לתוכניות 
נתונים  לאסוף  יכולות  לא  הן  מגבלות.  כמה  היו  סמנים,  של 
מתרחשים  בהם  המקומות  או  בחוץ  לא  בעיקר  מקום,  בכל 
במקומה  קבועה  מצלמה  דורשות  הן  בשדה.  ספורט  אירועי 
ותאורה מיוחדת. נוסף על כך, כמו שכבר הזכרתי, הספורטאי 
צריך לעטות על גופו ובגדיו סמנים במקומות מסוימים, דבר 
שמפריע לו להגיע להישגיו האמיתיים. לתוכנית שלנו לא היו 

כל המגבלות הללו. 

יחד עם זאת היינו זולים בהרבה מהאחרים.

היבט חיובי אחר של ה”מעביר” היה הדיוק. המודל הזה 
הוא מדויק כי הוא מתבסס על תנועה של בני אדם ולא על 
דימויים וירטואליים שלהם. זה היה חשוב במיוחד למטפלים 
פיזיותרפים שעבדו עם לקוחות אמיתיים שחוו קשיים פיזיים. 
הם היו חייבים להיות מאד מדויקים בגישתם לבעיות של החולים 
ובדרך בה הם רצו לפתור את בעיותיהם.  הם לא יכולים להיות 

יעילים אם הם מסתמכים על מודלים “וירטואליים”.

פיתוח חשוב נוסף שהשפיע על כל התוכניות הביומכניות 
חישובים,  הרבה  עבור  קוואטרניונים  של  היישום  היה  שלנו 
בתיאור  בעיה  גם  יש  חלקה.  אנימציה  לייצר  הצורך  בגלל 
דרגות החופש של גוף שנמצא במרחב של שלושה ממדים, 

X,Y,Z. היא נקראת “נעילת גימבל”. 

http://arielnet.com/ref/go/2746
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גם  לקרות  יכולה  אבל  בתעופה  העיקר  מוכרת  זו  בעיה 
כשמנתחים תנועה אנושית. 

“נעילת  של  כזה  מסוג  מצבים  לחוות  רגיל  בלתי  לא  זה 
גימבל” בניתוחים ביומכניים. אנחנו בני האדם מציגים תנועות 
כאלו בחיי היומיום שלנו וגם בפעילויות ספורטיביות. רודולף 
הסביר שאפשר להתגבר על בעיית “נעילת גימבל” בתוצאות 
הביומכניות על ידי השתלת שיטה אלגברית מסוימת שנקראת 
אלגברת הקווטרניונים בתוכנה שלנו. מי שהניח את היסודות 
ב 1843.  וויליאם המילטון  סיר  היה  זו  ייחודית  למתמטיקה 
האופטיקה,  בתחום  רבים  הישגים  היו  זה  מבריק  למדען 
והמכניקה. במידה מסוימת אפילו תחומים כמו  המתמטיקה 

מכניקת הקוונטים מסתמכים על הישגיו של המילטון.

ממוחשבת  בגרפיקה  בקווטרניונים  משתמשים  היום 
ובתחומים נוספים, בעיקר כדי לייצג מיקום או רוטציה. למשל, 

בשליטה על  חללית ואיתור מקומה המדויק במרחב. 

הייתה תחייה מחודשת בראשית המאה ה  לקווטרניונים 
20, עם ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה וראשית הופעת 
המחשוב והרובוטיקה. הקווטרניון  הוא וקטור כבעל ארבעה 
יסודות שאפשר להשתמש בו כדי לקודד כל סיבוב במערכת 
קורדינטות תלת ממדית. באופן טכני, הקווטרניון מורכב מיסוד 
בו  ואפשר להשתמש  מורכבים  יסודות  ושלושה  אחד ממשי 

להרבה יותר מאשר לרוטציה או סיבוב.

המשימה של רודולף הייתה לשפר את “המעביר”. רודולף 
לרגע,  ללמוד  מפסיקים  שאינם  האנשים  מאותם  אחד  היה 

הבין  מיד  הוא  ומחשבים.  אסטרונומיה  מתמטיקה,  בעיקר 
“נעילת  של  ומצב  האנושית  התנועה  ניתוח  של  הבעיה  את 
גימבל”. ברור שתנועת היד האנושית היא רציפה וחלקה, ואין 
גרף המתאר  ידי בדיקת  בה קפיצות כפי שאפשר להניח על 
את התנועה הזאת, אם יש בו “נעילת גימבל”. רודולף הסביר 
שעל ידי שימוש בקווטרניונים אפשר להתגבר על בעיה זו, כמו 

שעושים בתעופה ובאנימציה ממוחשבת.

הוא עבד ללא הרף במשך כמה חודשים כדי לפתח את 
האלגוריתם והתוכנה. לאחר זמן מה היה “המעביר”  מוכן כדי 

להציגו לעולם הביומכניקה.  

את  לעולם  הצגנו  שם  הביומכניקה,  לכנסי  אותו  צירפנו 
הניתוח  תוכנת  ואת  שלנו  הממוחשבות  האימונים  מכונות 
ידי שימוש  ויזואלית על  הביומכני. המאמר שלו “התמצאות 
בקווטרניונים” התקבל האהדה, בעיקר כי הצליח לפתור את 
מצב ה”נעילת גימבל”. היינו הראשונים בעולם שפתרנו בעיה 
זו בהקשר של תנועה אנושית. רודולף הציג את התוכנה הזאת 

גם ב ISB בדרום אפריקה. 

לאחר ההצלחה של “המעביר”, התבקשנו על ידי הרבה 
לקוחות קלינאים שלנו שנספק להם אפליקציה שתעזור להם 
ביצירת דפוס עבודה אחיד וחוזר על עצמו.  למשל, רופאים 
להם אפשרות  קרובות שתהיה  לעיתים  רצו  ביטוח  סוכני  או 
העדפה  עם  או  האחרים,  עם  שלהם  הפעילות  את  להשוות 
הייחוד שלהם,  את  להראות  רצו  הם  הפציינט.  הקודמת של 

את טביעת האצבעות שלהם, וכיצד היא נבדלת מאחרים. 

כנס ISB בדרום אפריקה, המצגת נוצרה על ידי רודולף בויס
http://arielnet.com/ref/go/2747
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הצוות  יתר  עם  עבדנו  למשימה.  שנית  נרתם  רודולף 
הביומכני שלנו כדי לתמוך באפליקציה חדשה זו שקיבלה את 

השם “אשף”.

התמונה  את  ללכוד  למשתמש   מאפשר  ה”אשף” 
מהמחשב או ממסך הטלוויזיה. אפשר למצוא מיד את המודל 
או התבנית, כמו למשל מספר המצלמה, פקטור קנה המידה, 
יכול  הדוח  הביומכני,  העיבוד  בעקבות  המפרקים.  מספר  או 
המסלולים  שכל  כך  )תקינה(  סטנדרטיזציה  לעבור  להיות 
והנתונים, לפני הפעולה ואחריה, או כל מידע אחר שנדרש, 
אישי  מותאם  הסופי  הדוח  הסופי.  בדוח  מיוצג  להיות  יכול 
בתוספת עם תמונות, גרפים, EMG, או כל תוצאה אחרת 

לקלינאי  לעזור  היה  הרעיון  הביומכני.  בתהליך  שחושבה 
ליצור דוח מקצועי. כדי להציג במחשב עצמו, יצרנו אפשרות 
בתוך  הפרט  את  המייצגת  האצבעות  טביעת  את  להטביע 
הווידיאו כאשר התנועה נצפתה. לפעמים, תמונה באמת שווה 

אלף מילים. 

במפגש  שלו  והאפליקציות  ה”אשף”  את  גם  הצגתי 
 .2004 ב  האולימפיאדה  לפני  באתונה  האתלטיקה  מאמניי 
התפקוד המתקדם של ה”אשף” היה ביכולתו לשפוך אור על 
הווידיאו כך שהמאמן או הצופה יוכלו לראות הרבה תמונות 
ייראה  האדם  אחרות,  במילים  אליהן.  מצורפים  נתונים  עם 
מהפעולה  שנלכדו  תנועות  מכמה  מורכבת  אחת  בתמונה 

APAS/Wizard מדגימים “ליטוף”
http://arielnet.com/ref/go/2756
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כולה. זו תהיה טביעת האצבעות של כל תנועה. אפשר לראות 
דוגמה בתמונות למעלה. 

לאחר הכנס, כאשר המשחקים האולימפיים באתונה עמדו 
להתחיל, המאמן דאלס ואני ארגנו אוספי נתונים עבור כמה 
אירועי ספורט. ארגנו צילומי הדיפת כדור ברזל ודיסקוס. נסענו 
לאולימפיה ביוון, המקום בו התחילו תחרויות האולימפיאדה 
בעת העתיקה.  זו הייתה חוויה מיסטית להיות מעורב במשחקי 
ספורט מודרניים באותו מקום בו הכל התחיל. זה ממש גרם 

כנס קדם אולימפי, בריסבן, אוסטרליה, 
2000

http://arielnet.com/ref/go/2748

שימוש בהיי טק בספורט
http://arielnet.com/ref/go/2750

מציגים באולימפיאדת אתונה, 2004
http://arielnet.com/ref/go/2752

לי לדמוע להיות במקום יפה זה ולזכור שהייתה לי ההזדמנות 
להשתתף בשתי אולימפיאדות כמתחרה. 

עוד אחד מההמצאות שלנו היה לשלב את אוסף הנתונים 
תוך שימוש באינטרנט כדי לבצע ניתוח בכל מקום על כדור 
הארץ. באולימפיאדה באטלנטה ב 1996 כבר עשינו שימוש 
ביוון השתמשנו באינטרנט  ברבות מטכניקות אלו. ב 2004 
וחיבורים  ניידים  בטלפונים  להשתמש  יכולנו  יותר.  אפילו 

אלחוטיים.

http://arielnet.com/ref/go/2748
http://arielnet.com/ref/go/2750
http://arielnet.com/ref/go/2752


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו476

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

הרשת הייתה הפלטפורמה האידיאלית עבורנו. הדיאגרמה 
שמופיעה בהמשך מציגה זאת היטב. 

היכולת לאסוף נתונים מאירועי ספורט מרכזיים בטלוויזיה 
ולנתחם מאפשרת לכל אדם להיות מומחה לביומכניקה בביתו 
שלו. בסוף שנות ה 80 ותחילת ה 90 פיתחנו שיטה מדהימה 
נוספת, APAS וירטואלית, ושמאפשרת לבצע ניתוח ביומכני 

משידור סטנדרטי בטלוויזיה.

בביתכם.  האולימפיים  במשחקים  צופים  שאתם  דמיינו 
כשאתם  מהטלוויזיה  שהיא  פעילות  כל  ללכוד  יכולים  אתם 

יושבים בנחת בכורסה. 

הקואורדינטות  את  בדייקנות  לחשב  הוא  הבא  הצעד 
בשניים ושלושה ממדים כאשר צילום הווידיאו נעשה מזוויות 
לראות  שאפשר  כפי  ברשת,  כלל  בדרך  שמוצג  )מה  שונות 
למעלה מימין( ועל המסך מופיעים הממדים של האובייקטים, 
הספורטאי.  של  גופו  מידות  אפילו  או  המסלול  רוחב  כמו 
ה  זום,  מבצעת  או  בתנועה  נמצאת  המצלמה  כאשר  גם 
הקואורדינטות  של  חישוב  מאפשרת  הווירטואלית    APAS
 APAS ה  התנועה.  של  הקינמטיקה  וניתוח  המפרקים  של 
הווירטואלית הייתה בעצם השיטה הביומכנית של המאה ה 
21. האתגר הבא יהיה להשתמש בטלפון הסלולרי שלך כדי 

לבצע ניתוח כזה.

אלה רק כמה מהתפקודים שאפשר להשתמש בהם:

המערכת היחידה בעולם שמשלבת לוחות כוח, EMG, וקינמטיקה
http://arielnet.com/ref/go/2751
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המועדפים . 1 הביומכניים  הנתונים  את  ולהוריד  לאתר 
שלך מתוך ממשק נוח וקל להפעלה.

אחד . 2 ביומכניות  ספריות  לחלוק  שמאפשרת  תוכנה 
 APAS נמצאים.  אתם  היכן  קשר  ללא  השני,  עם 
ווירטואלית מספקת יכולות חיפוש לסרטי ווידיאו, דו 

ממדיים או תלת ממדיים. 

או . 3 להורדת  מקור  נהיה  בביומכניקה  שעוסק  מי  כל 
העלאת קבצים.

הוא . 4 כאשר  כלשהו,  למשתמש  השייך  מחשב  כל 
מופעל, נהפך למקור מידע משותף.

הנהלים יכולים ליצור תרחיש כזה:

משתמש מקליט ושומר קבצי ווידיאו בתיק מיוחד על . 1
הדיסק שלו. )או שלה, כל הנאמר בזכר מתייחס גם 

לנקבה(.

2 . APAS.COM ידי  על  שנשלט  מרכזי  מידע  מקור 
המשתמשים  יכולים  בהם  המסלולים  את  קובע 

האחרים להתחבר.

המשתמש מחפש ב APAS.COM  את הפעילות . 3
או הספורט הרצויים לו. כאשר הפעילות מורדת היא 

מרצה באולימפיאדת אתונה, 2004
http://arielnet.com/ref/go/2753

תפיסת העולם של הרשת הביומכנית
http://arielnet.com/ref/go/2754

שיטת APAS וירטואלית
http://arielnet.com/ref/go/4031

הצגת האשף בסין
http://arielnet.com/ref/go/2749

http://arielnet.com/ref/go/2753
http://arielnet.com/ref/go/2754
http://arielnet.com/ref/go/4031
http://arielnet.com/ref/go/2749
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

מקום.  בכל  אחד  כל  ידי  על  בשימוש  להיות  יכולה 
 .EMAIL אפשר גם לשלוח אותה לאחרים ב

 APAS מפקח ומפרסם את הקטלוג של הפעילויות . 4
וענפי הספורט בכל העולם.

אפשר להשתמש באינטרציה ויזואלית בזמן אמת ברשת 
להרבה יישומים. למשל, ספורטאי רוצה להשוות את ביצועיו 
למקצוען אחר או לעצמו לפני תוכנית אימונים. אפשר בקלות 
לענות  לצופה  יאפשר  זה  מקצועית.  ויזואלית  מצגת  ליצור 
לפני  בקו  נגע  לואיס  קארל  “האם  כמו  פשוטות  שאלות  על 
הניתור? האם הוא יכול היה לקפוץ רחוק יותר? איך הקפיצה 
כולל  עוד שאלות,  יש  בימון?”  בוב  לזו של  הזאת בהשוואה 

כמה  של  ביצועים  והשוואת  מרוצים,  ניתוח  קבוצתי,  ניתוח 

ספורטאים.

החדשות  הטכנולוגיות  עם  נפלאים  זמנים  היו  אלה 

שלנו.  הביומכנית  לשיטה  שהוספנו  המשופרות  והתוכנות 

וברגע  אחרת,  רדפה  אחת  משוכללת  שהמצאה  היה  נראה 

שהצלחנו להשתלט על הפעלת מצלמה או VCR או מכשיר 

בדלת.  הופיע  יותר,  משוכלל  אחר,  מכשיר  מיד  אחר,  חדש 

כמובן שהחדש היה מלהיב יותר מהישן והיינו חייבים לרכוש 

יכולים לחיות בלי  אותו. אנשים הרגישו שללא ספק הם לא 

הגדג’ט האחרון שיצא. זה גם היה המצב שלנו. זה היה כמו 

ניתוח APAS מהטלוויזיה
http://arielnet.com/ref/go/2755
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ללכת לחנות צעצועים בכל יום, וכל זה התרחש בשנות ה 80 
וה 90, לפני המצאת הסמרטפון או האינטרנט.

האימונים  מכונות  את  לשכלל  המשכנו  זאת  עם  יחד 
עכשיו  שלנו.  הראשון  ה”בייבי”  היה  זה  שלנו.  הממוחשבות 
הוא חזר הביתה למשפחתו האוהבת. רצינו לייצר את המכונות 

האלו שוב כשאנחנו שולטים בתהליך.

זר על  נקש  היינו מופתעים כשיום אחד  ליצור החומרה, 
דלתנו ושאל אם אני גדעון אריאל. מה שהיה הכי מפתיע זה 
 ALS שהוא גר לא רחוק מאיתנו והוא נשכר לאחרונה על ידי
שלנו  במכונות  השתמשו  שבהם  השסתומים  את  לייצר  כדי 

בלה ג’ולה. 

הג’נטלמן  נשאר  עסקים,  לעשות  הפסיקו   ALS כאשר 
יחידות שלא היה לו מה לעשות איתן. כמובן  הזה עם 100 
ממנו  האלו  היחידות  את  לקנות  הסכם  ביננו  ערכנו  שמיד 

במחיר פנטסטי. שנינו היינו מרוצים מההסכם.

בנוסף על כך מצאנו עוד משהו שנראה היה כמו הפתרון 
מהנדס  בבעלות  מכונות,  של  קטנה  חנות  גילינו  המושלם. 
באיכות  הייתה  עבודתם  כמונו.  ללקוחות  חיכו  שרק  וטייס, 
גבוהה ומדויקת. התרשמנו מהיכולות שלהם והחלטנו להפקיד 

 .CES בידיהם את יצור המכונות שלנו, ה

לפתח  המשכנו  במקביל  המכונות.  יצור  לעסקי  חזרנו 
בהחלט  היו  שלנו  החיים   .  APASה מערכת  את  ולשכלל 

מלהיבים. אבל בראש שלי הסתובב רעיון מפתיע עבור אן.

הכהן הגדול של הביומכניקה
http://arielnet.com/ref/go/2757
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