ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﻨﺪی از ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺧﺒﺮ داد؛ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻮء
ﺗﻔﺎﻫﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪاری ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ او در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

در ﻫﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻇﺎﻫﺮا آﻗﺎی ﮐﻮک در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  Emraan Hashmiﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﺧﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﻮد و آﻗﺎی ﮐﻮک را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده

ﮐﻪ »ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻨﺘﻈﺮ ]دﺳﺘﮕﺎه[ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺗﻼﺷﻨﺪ

ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺰﻧﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﭼﻨﺪان دور از ذﻫﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و

ﻫﺪﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﭘﻞ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺪی اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺳﻮی آن اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،و ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﻮر ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Emraan Hashmiدر ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ﻧﺪارد.
اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره رخ داده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ
ﻫﻨﺪی از ﮐﻮک در ﻣﻮرد رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای  Android VRﺳﻮال ﮐﺮده و در ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻮک
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ روی ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  Hashmiاﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮک و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در

ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﭘﻞ در ﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
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