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اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره
ای را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان را از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه از ﭘﺮوژه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای در اﭘﻞ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﻫﺪف از آن اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
آﯾﻔﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد داده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﻬﻨﺪس در ﺣﺎل ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دو ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎی  Michael Trelaو  John Fenwickﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻣﺎﻫﻮاره ای  Skybox Imagingرا در ﭼﻨﺘﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮔﻮﮔﻞ در آﻣﺪ و اﯾﻦ
دو ﺗﺎ  ۲۰۱۷ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﻞ آﻣﺪﻧﺪ در واﺣﺪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ و ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد از درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داده و
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺗﺼﺎل آﯾﻔﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ.
اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ و آﻣﺎزون ﻫﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﮐﻠﯿﺪ زده اﻧﺪ.
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