ﺗﯿﻢ ﮐﻮک :واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻨﺎوری
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رازداری اﭘﻞ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را از
ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻮان را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از اﺳﺮار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،از ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺳﺨﻦ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در

اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ARﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ]واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده[ اﯾﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺎﺷﺪ AR .ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﯿﺠﺎن زده ام ،ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داد.

ﮐﻮک  ARرا ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻔﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ »ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﮐﺰی« و
ﻧﻪ »ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ« .او ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ  ARدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارادت ﻗﻠﺒﯽ او ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری AR
ﻧﺒﻮده .ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺒﺤﺮ وﯾﮋه ای در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺸﻪ راه ،اﻋﻼن ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای رﻣﺰآﻟﻮد دارد ،و ﻧﻈﺮات اﺧﯿﺮ او ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ زودی ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را در ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ  ARو  VRرا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﭼﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوری  ARﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮی ﮔﻮﮔﻞ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

