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آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ورزش ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﮐﺸﻦ ﮐﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﭘﺮو ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ِدرون ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در آﯾﻨﺪه ﯾﮏ درون ﻣﺼﺮﻓﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘﯽ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ از آن را ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻬﭙﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ و

ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  PatentYogiاﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
روﺷﻦ ﺗﺮی را در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮔﺠﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﭘﺮو ﮐﻪ روی درون ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه .در
ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﭘﺮو
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺮف از وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  QuadBoxﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﮐﻪ اﺳﺘﺮات
ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را روی ﺧﻮد دارد و ﺑﺮای ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه داﺧﻞ آن از ﻫﻢ ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﭘﺮو ﻧﯿﺰ روی ﺷﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﺳﻮار اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در داﺧﻞ ﭘﺘﻨﺖ ﺷﮑﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش
دارد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺮوی و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ واﺣﺪ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮی اش ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺳﻮم ﻓﺮق دارد اﻣﺎ
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﮔﻮﭘﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪارد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ و ﺷﮑﻞ

ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺣﺎل
اﮔﺮ ﭘﻬﭙﺎدی ﺑﺪﻧﻪ ای ﻣﺤﮑﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان آن را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه و دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﺮاه آن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮﭘﺮو اﺳﺖ.
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