ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ

اﯾﻨﺘﻞ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮدد

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻧﮑﺮده و در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻢ از
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ,ﺳﺮورﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
اﯾﻨﺘﻞ ﻗﺮاردادی را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ  Ynueecﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد  60ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﻬﺎده و ﺣﺘﯽ ورود وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺒﺨﺸﺪ ،اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
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ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻨﺘﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎرج از دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺮورﻫﺎ وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯽ
ﻣﺎﺑﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Ynueecﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﺘﻞ را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﯽ از دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﻮر و ﺣﺎل روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪارد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﮐﺮززﻧﯿﺞ ﺑﺮاﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی زﯾﺎدی را روی
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﺘﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Yuneecدر ﺳﺎل  1999ﻣﯿﻼدی در

ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ Yuneec .ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺاش در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ،ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﻮاﯾﭙﻤﺎی ﺗﮏ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ  E-Spyderو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎی  Typhoonﺧﻮد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﮐﻮادﮐﻮﭘﺘﺮ Typhoon
 Q500ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ.

اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  1080pاﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻣﻠﺨﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وﯾﺪوﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را دارد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻟﺮزش ،ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی وﯾﺪوﯾﯽ ،ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر ،دﻗﺖ دورﺑﯿﻦ در
ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮواز  25دﻗﯿﻘﻪای ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ....از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ  Yuneecﻗﺮار دارد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  16ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر در
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺻﺪﻫﺎ اﺧﺘﺮاع ارزﺷﻤﻨﺪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را
در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .دِرونﻫﺎ ) (Dronesﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪون
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺮی وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ورود ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﻼﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺮززﻧﯿﺞ در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ درونﻫﺎ را در ﻧﻘﺸﻪ راه اﯾﻨﺘﻞ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪ«.
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