ﭘﻬﭙﺎد ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ زودی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۶دﻻر
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮده و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ،اﺳﻤﺎرت ﺗﯽ وی ،اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﮐﺸﻦ ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﺧﺒﺎر

ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺟﻮان ﺑﻪ زودی از اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ﭘﺘﻨﺘﯽ از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ  Mi Bandﻫﺴﺘﻨﺪ.
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه ای از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺮوز
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﯿﻨﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﻬﭙﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح  DJIﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﭘﻬﭙﺎد ﻣﺬﮐﻮر در روز  ۲۴ﻓﻮرﯾﻪ ) ۵اﺳﻔﻨﺪ( و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از  Mi 5ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺰار
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﻣﺪﻋﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۹۹ﯾﻮان ) ۱۰۶دﻻر( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ۱۰
ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ از Mi
 Droneﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺎم ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

