ﻧﻮآوران

ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮوازی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﻠﺨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Quadrocopterدر زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﮑﺲﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﺮسﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺮﮔﯽ
ﻟﻮﭘﺎﺷﯿﻦ آنﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ اﻧﺪازهای دردﺳﺮﺳﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺪاع ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﯾﺖ ) ،(Fotokiteﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﭼﻬﺎر ﻣﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﺦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﻮﭘﺎﺷﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی درﺳﺖ از دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ
روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺿﺮوری و ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮوازی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻧﺦ .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از آن
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎره آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ اﯾﻦ اﯾﺪه و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن ﺷﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪهام و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﺎل  2011اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ و
ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺧﺪادی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﺑﻮد .ازآنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای اﯾﻦ رﺧﺪاد را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدﻣﯽ آﮔﺎه ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآورﻧﺪ و اﻏﻠﺐ از اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺮام ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق دﻗﯿﻘﺎ ً در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﺎروﻣﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﺎﻣﻼ ً اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ،واﻗﻌﺎ ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﺎروﻣﺎ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(1در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ رﺧﺪاد را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ،رﻧﮓﻫﺎ و ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ رﺧﺪاد را ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ.

شکل 1

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد .اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زاوﯾﻪ دﯾﺪی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دارﻧﺪ .ﻫﯿﭻ اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ و
ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﺒﺮی اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ .ﻋﮑﺎس ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ آن دورﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآورد .اﺑﺰاری5
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای  DSLRرا ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺗﯿﺰی در آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻓﻪای؛ آنﻫﺎ در اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،آنﻫﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را روی
ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺰوﻣﺎ ً در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و درﺑﺎره ﻫﻤﻪ
ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﺒﺮی را آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
درﺑﺎره دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻦﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دارﻧﺪ ،درﺳﺘﻪ؟
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ ،دو
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﺮواز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎل ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از او ﺑﻮدهام.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﯽ ﻟﻮﭘﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ،2011ﺳﮑﻮت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﮑﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﻬﻨﺪس روﺑﺎﺗﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ارزش ﺻﺪاﻗﺖﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎی ﭼﺸﻢ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ )روﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ( را
درﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﮑﺲﺑﺮدارﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮﻧﺪهای دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد.ﻟﻮﭘﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﺪاع
ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﭼﻬﺎرﻣﻠﺨﯽ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﺦ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻧﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد .او ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درﻣﯽآورد .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﻣﻌﻤﺎری ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ
راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﻈﺮه و زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ راهﮐﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ؛ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﯾﺖ .ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭼﻬﺎرﻣﻠﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺧﺎص درﺑﺎره آن وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺦ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻼده ﺳﮓ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﻮیاﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و آن را در ﻣﺴﯿﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﭘﺮواز آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺳﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﻮاره زاوﯾﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارد و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻦ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺦ ﮐﻤﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﮓ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در ارﺗﻔﺎع ﮐﻢﺗﺮی ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ
دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻢ و ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺣﺲ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ردﯾﻒ ﺟﻠﻮ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ زﯾﺎدی رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮود ﭘﺮﻧﺪه ﻋﮑﺎس روی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻦ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دوم را
ﻧﯿﺰ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازم .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را روی ﺳﮑﻮی ﯾﮏ اﺟﺮای زﻧﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزم.
ﺣﺎﻻ ﻣﺎ دو ﭼﺸﻢ در آﺳﻤﺎن دارﯾﻢ ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ...اﯾﻦ اﺑﺰار راهﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،در

دﺳﺘﺮس و ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
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