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با پهپادها عکاسی کنید یا مسابقه بدهید

ایاالت  در  واقع  میسوری  خبرنگاری  دانشگاه  گذشته  سال 
متحده در اقدامی جالب برای دانشجویان خود دوره ای آموزشی 
در رابطه با هدایت و جمع آوری اطالعات توسط پهپادها برگزار 
کرد. هدف اصلی این دوره نشان دادن نحوه بهره گیری از 
این ابزارها به منظور بررسی صحنه های جرم، ثبت تصاویر 
از حوادث طبیعی رخ داده، و موارد دیگری از این دست بود. 
در دوره یاد شده از گونه خاصی از پهپاد با عنوان J�bot به 
منظور آموزش استفاده می گشت اما گفته می شود احتمااًل تا 
پایان سال ۲۰۱7و تعیین شدن قوانینی مشخص برای این 
J� از گیری  بهره  احتمااًل  دور  راه  از  پذیر  هدایت  پرندگان 
bot ها با مشکالتی مواجه خواهد بود و کسب مجوز برای 
استفاده از آنها نیز آسانی قبل را نخواهد داشت. البته نباید 
ترکیب دوربین های توانمند GoPro و پهپادها را فراموش 
کرد، با استفاده از این دو ابزار در کنار یکدیگر ثبت تصاویر 
مرتبط به ورزش هایی خاص که تا پیش از این بسیار دشوار 
بود هم امکان پذیر شده است. برای مثال قباُل فیلم برداری و 
یا تصویربرداری از اسکی بازان که در دامنه کوه ها به اسکی 
کردن می پرداختند کار بسیار سخت و خطرناکی محسوب 
می گشت اما پهپادها و دوربین های یاد شده آن را به مسئله ای 
عادی بدل کرده و دیگر خطراتی مانند سقوط بهمن به خاطر 
فیلم برداری با هلیکوپتر وجود ندارد. بسیاری از افراد هستند که 
تصور می کنند اصلی ترین و مهم ترین کاربرد پهپادها در حمل 
و نقل خواهد بود. کمی قبل تر وقتی آمازون اعالم کرد قصد 
دارد بسته های مرتبط به مشتریان خود را از طریق پهپادها به 
دست آنها برساند هیجان زیادی بر فضای آنالین حاکم شد، 
اما یک سال بعد و وقتی در یک نظر سنجی از مردم پرسیده 
شد در صورتی که یک پهپاد در ارتفاعی پایین وارد ملک شما 
اکثر افراد گفتند  شود چه واکنشی نشان خواهید داد تقریباً 
سعی می کنند آن را به نحوی سرنگون نمایند زیرا احتمال 
می دهند این وسیله به حریم خصوصی آنها لطمه وارد کند. 
شاید بسیاری از شهرها و ساکنان شان هنوز آماده نشده اند تا 
پدیده تحویل بسته های پستی از طریق پهپادها را بپذیرند اما 
در آینده نزدیک ارسال کاال بدین شیوه احتمااًل بدل به یک 
امر عادی خواهد شد، دنیایی را تصور کنید که کاالیی را در 
آن آنالین سفارش دهید و سپس سفارش مذکور را در کمتر 
از ۳۰ دقیقه در مقابل منزل خود دریافت کنید. چنین دنیایی 
توسط پهپادها امکان پذیر خواهد بود. در روسیه نیز اخیراً یک 
رستوران آسیایی از پهپادها برای مقاصد تبلیغاتی بهره گرفته و 
آنها را در حالی که تابلوهایی تبلیغاتی به بدنه شان متصل شده 
است در ساعات ناهار در مقابل ساختمان های اداری مختلف 
به پرواز در می آورد. گفته می شود موفقیت این شیوه تبلیغاتی 
سبب شده تا برخی از شرکت های فعال در زمینه های دیگر 
نیز تمایل پیدا کنند تا آن را محک بزنند. پهپادها همچنین 
کمی  با  شوند،  بدل  کننده  سرگرم  ابزارهایی  به  می توانند 
به  مخرب  تجهیزات  شدن  افزوده  و  ساختارشان  در  تغییر 
آنها انسان ها می توانند از طریق دو پهپاد به مبارزه با یکدیگر 
 بپردازند. حتی اخیراً گروهی مجموعه ای مسابقات با عنوان

"drone combat" یا نبرد پهپادها را راه اندازی کرده اند. طی 
این مسابقات افراد با پهپادهایی که به سالح های طراحی شده 
توسط خودشان مجهز شده است با یکدیگر مبارزه می کنند تا 
در نهایت یکی از این پرنده های هدایت پذیر از راه دور سرپا 

باقی بماند و پیروز میدان گردد.

نگاهی به صنعت رو به رشد پهپادها
DJI شرکت

این کمپانی که مقر اصلی آن در چین واقع شده و دفاتری نیز 
در آمریکا، آلمان، هلند، ژاپن، کره جنوبی، پکن، شانگهای 
عرصه  در  نام  موفق ترین  به عنوان  دارد،  کنگ  هنگ  و 
پهپادهای صنعتی و خانگی شناخته می شود. DJI حدود 7۰ 
درصد از سهم پهپادهای بازار دنیا را به خود اختصاص داده 
است. پهپادهای سری فانتوم این شرکت که برای سرگرمی 
و حتی مصارف حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، به دلیل 
بهره گیری از تکنولوژی های بی سیم و سیستم جی پی اس 
قدرتمند از محبوبیت بسیار باالیی نزد عالقه مندان به پهپاد 
 Hover پهپاد DJI برخوردار است. سال ۲۰۱۶ نیز شرکت
Camera و یک پهپاد کوچک جیبی را نیز تولید کرد. 
پهپاد ماویک پرو این شرکت بسیار محبوب شد و  اخیرا 
اسپارک  نام  با  پهپاد کوچک و جدید خود  از  نیز شرکت 
)Spark( رونمایی کرده است. این پهپاد کوچک و بی نظیر 
 DJI تمامی ویژگی های شاخص پهپادهای قدرتمند شرکت
از جمله کنترل هوشمند پرواز، سیستم حفظ تعادل مکانیکی، 
لرزشگر دوربین و همچنین دوربین فوق العاده باکیفیت را در 
خود جای داده است. این محصوالت باعث افزایش چشمگیر 
محبوبیت شرکت DJI در بین طرفداران پهپادها شده اند.

AeroVironment شرکت
شرکت  موفق ترین  و  بزرگترین   AeroVironment
شرکت  این  البته  است.  نظامی  پهپادهای  تولید  زمینه  در 
پهپادهای مورد استفاده در موارد نظارتی و تاکتیکی را نیز 
اعالم   ۲۰۱۶ سال  در   AeroVironment می کند.  تولید 
 Quantix کرد که  به زودی با تولد یک پهپاد جدید با نام
به بازار پهپادهای عمومی )غیرنظامی( وارد خواهد شد. این 
پهپاد برای استفاده در مصارف تجاری از جمله کشاورزی 
سال  است.  شده  طراحی  هسته ای  و  برق  نیروگاه های  و 
اعالم  دالر  میلیون   ۲۶۴/۱ شرکت  این  درآمد   ۲۰۱۶
رقم در سال  این  شد که کارشناسان تخمین می زنند که 
بود. کمپانی میلیون دالر خواهد  تا ۲8۰  بین ۲۶۰   ۲۰۱7 

AeroVironment برای افرادی که به  دنبال سرمایه گذاری 
در بازار پهپادها هستند، بهترین انتخاب محسوب می شود 
چراکه هم از درآمد نسبتا خوبی برخوردار است هم اینکه 
محصوالتش در مصارف شخصی، صنعتی و حتی نظامی 
استفاده می شوند. ضمنا پهپاد مدل Raven، محبوب ترین 
می شود. محسوب  دنیا  سراسر  در  شرکت  این  پهپاد 

Ambarella شرکت 
ایـــن کمپانـــی کـــه دراصـــل بـــا تولیـــد چیـــپ 
GoPro بـــه  شـــهرت  دوربین هـــای شـــرکت 
رســـیده، در زمینـــه تولیـــد چیـــپ پردازشـــگر 
نیـــز  حرفـــه ای  پهپادهـــای  دوربین هـــای 
ــی  ــی یکـ ــن کمپانـ ــانی دارد. ایـ ــابقه درخشـ سـ
پهپادهـــای  اصلـــی چیـــپ  تامین کننـــدگان  از 
Am� محســـوب می شـــود. شـــرکت DJI  شـــرکت
ــک  ــوالت الکترونیـ ــگاه محصـ barella در نمایشـ
۲۰۱7، اعـــالم کـــرد کـــه احتمـــاال پهپادهـــا 
بـــه  دوربین هـــای بـــا کیفیـــت 8K در ســـال 
۲۰۱8 مجهـــز خواهنـــد شـــد. اگـــر چـــه درآمـــد 
ــد  ــا ۲۹ درصـ ــرکت بـ ــارم ایـــن شـ ــه ماه چهـ سـ
رشـــد همـــراه بـــود امـــا درآمـــد Ambarella در 
ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــش نس ـــی کاه ـــا کم ـــال ۲۰۱7 ب س
ـــن  ـــا ای ـــید. ب ـــون دالر رس ـــه ۳۱۰ میلی ـــته ب گذش
ـــد  ـــه درآم ـــد ک ـــالم کرده ان ـــان اع ـــال کارشناس ح
ـــد  ـــا ۳ درص ـــی ۲۰۱8 ب ـــال مال ـــرکت در س ـــن ش ای

افزایـــش همـــراه خواهـــد بـــود.

بوئینگ شرکت 
شـــرکت بوئینـــگ بزرگتریـــن شـــرکت در زمینـــه 
تولیـــد پهپادهـــای ســـایز متوســـط به شـــمار 
ـــرکت  ـــن ش ـــای ای ـــر پهپاده ـــه اکث ـــد. اگرچ می آی
در مصـــارف نظامـــی به کارگرفتـــه می شـــوند امـــا 
Liquid Robot�  بـــا به خدمـــت گرفتـــن شـــرکت
ـــت را دارد  ـــن فرص ـــگ ای ـــرکت بوئین ـــاال ش ics، ح
کـــه حضـــور قدرتمندتـــری در بـــازار پهپادهـــای 
خانگـــی و صنعتـــی هـــم داشـــته باشـــد. شـــرکت 
ــب  ــه کسـ ــق بـ ــال ۲۰۱۶ موفـ ــگ در سـ بوئینـ
ـــان  ـــا کارشناس ـــد ام ـــد ش ـــارد دالر درآم ۹۴/۶ میلی
ــد  ــه درآمـ ــد کـ ــال می دهنـ ــرکت احتمـ ایـــن شـ
ایـــن شـــرکت در ســـال ۲۰۱7 بـــه رقمـــی بیـــن 
ــد.  ــدا کنـ ــش پیـ ــارد دالر کاهـ ــا ۹۲ میلیـ ۹۰ تـ
ـــرکت  ـــن ش ـــاالی ای ـــابقه ب ـــه س ـــه ب ـــه باتوج البت
ــازار  ــزون بـ ــد روزافـ ــا و رشـ ــه هوافضـ در زمینـ
پهپادهـــا، ایـــن شـــرکت می توانـــد یکـــی از 
مطمئن تریـــن مقاصـــد بـــرای ســـرمایه گذاران 

باشـــد.

GoPro شرکت
عمومی  به صورت   ۲۰۱۴ سال  از  گوپرو  سهام شرکت 
رسید  دالر  میلیون   ۴۲7 به  آن  رقم  که  شد  عرضه 
زمینه  در  فعال  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  به  و 
شد.  تبدیل  دنیا  در  مصرفی  الکترونیکی  محصوالت 
 Woodman نامه  با  گذشته  در  که  شرکت  این 
دوربین های  حاضر  حال  در  می شد،  شناخته   Labs
استفاده  را جهت  باکیفیتی  فوق العاده  جیبی  و  کوچک 
تولید  هیجانی  و  اکشن  فیلمبرداری  موقعیت های  در 
می کند. پهپاد Karma نیز محبوب ترین محصول این 
اینکه  با  می شود.  محسوب  خریداران  بین  در  شرکت 
دوربین های اچ دی این شرکت اکثرا توسط ورزشکاران 
پهپادهای  اما  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  حرفه ای 
این شرکت در بین کاربران عادی، حرفه ای ها و حتی 

ماجراجویان محبوبیت فراوانی دارد.

Yuneec شرکت
تولید  زمینه  در  شرکت  بزرگترین  چینی  کمپانی  این 
وسایل الکترونیکی هوایی در سراسر دنیا است. شرکت 
Yuneec ساالنه بیش از ۱ میلیون دستگاه مختلف را 
به بازار عرضه می کند. در سال ۲۰۱۴  برند خود  تحت 
نام  با  دنیا  پرواز  آماده  پهپاد  اولین  یونیک   شرکت 
محصول  این  کرد.  بازار  روانه  را   Typhoon Q500
و  شرکت  این  محبوبیت  سریع  افزایش  موجب 
محصوالتش درمیان عالقه مندان به پهپادها در سراسر 
از طرفداران رقابت بین شرکت های  دنیا شد. بسیاری 
و سامسونگ  اپل  به کشمکش های  را  یونیک  و   DJI
تشبیه می کنند. این دو شرکت اخیرا وارد درگیری های 

حقوقی علیه یکدیگر نیز شده اند.

Northrop Grummanشرکت
این کمپانی که سابقه طوالنی در زمینه تولید تجهیزات 
خود  کارنامه  در  را  هوافضا  صنعت  در  استفاده  مورد 
کلیدی  نقش  نیز  باکیفیت  پهپادهای  بازار  در  دارد، 
شرکت  پهپاد Global Hawk این  می کند.  ایفا  را 
بسیار  ارتفاعات  از  نظامی  عکسبرداری های  برای  که 
مورد  پهپادهای  مهمترین  از  یکی  شده،  طراحی  باال 
طبق  می شود.  محسوب  متحده  ایاالت  ارتش  استفاده 
کمپانی  این  درآمد  می رود  انتظار  آمده،  به دست  آمار 
همراه  درصدی   ۱۲ افزایش  با   ۲۰۱۶ سال  به  نسبت 
از  فراتر  اخیر  ماهه  چند  در   Northrop درآمد  باشد. 
به  توجه  با  است.  بوده  اقتصادی  کارشناسان  انتظارات 
کرد  پیشنهاد  می توان  آسانی  به  گفته شد  که  مطالبی 
که در سال های آینده در رابطه با پهپادها بسیار بیشتر 
خواهیم شنید و شاید روزی برسد که هر کسی دوست 
داشته باشد مانند گوشی همراه، یک پهپاد همراه خود 

داشته باشد.
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شرکت های برتر در زمینه تولید پهپاد
شرکت های سازنده پهپاد در سال های اخیر توانسته اند رویاهای سازندگان فیلم های علمی تخیلی و حتی کتاب ها را به حقیقت و ایده ماشین های پرنده را به واقعیت تبدیل کنند. 
شرکت های سازنده این پهپادها در این چند سال و تحت تاثیر پیشرفت چشمگیر علم و تکنولوژی در زمینه وسایل الکترونیکی هوشمند توانسته اند به موفقیت های بزرگی در زمینه 
صنعت هوایی دست پیدا کنند. طبق تخمین کارشناسان، پهپادها در آینده نه چندان دور نقش مهمی را در امور تجاری، نظامی و حتی شهری و ترافیکی ایفا خواهند کرد و در صف اول 
انقالب تکنولوژی و دستگاه های هوشمند قرار خواهند گرفت. از این رو بازار پهپادها فرصت طالیی برای شرکت ها و سرمایه گذاران محسوب می شود و احتمال می رود ارزش بازار 
پهپادها تا سال ۲۰۲۲ به رقم باورنکردنی ۲۳ میلیارد دالر برسد. این رقم در سال جاری ۶ میلیارد دالر اعالم شده است. در ادامه برترین و شناخته شده ترین شرکت های تولیدکننده پهپاد 
در سراسر دنیا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بیشتر این کمپانی ها از طریق سهام عمومی اداره می شوند. چنین شرکت هایی با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و عالقه مندان 
از سراسر دنیا، فرصت ورود و عرض اندام قدرتمند در بازار پرطرفدار پهپادها و رسیدن به مرحله تولید انبوه را پیدا می کنند. در کل شناخته  شده ترین و موفق ترین کمپانی در این زمینه 
شرکت DJI است که البته به وسیله سرمایه  گذاران خصوصی اداره می شود. اکثر عالقه مندان به پهپادها در سراسر دنیا بی صبرانه منتظر عرضه عمومی سهام این شرکت پرطرفدار هستند.


