اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده در
ﺳﺮوﯾﺲ  TVﭘﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ  TVﭘﻼس دارد و ﺣﺎﻻ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارﺷﯽ
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و اﺟﺴﺎم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ارزش ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی اﭘﻞ
در ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺎهﻧﻮرد ﺳﺮﯾﺎل »«For All Mankind
در ﺻﺤﻨﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﺎه روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ آن را ﺗﺎ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.

اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ  TVﭘﻼس را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎﻧﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اپ ﻓﯿﺘﻨﺲ ،اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ،
آرﮐﯿﺪ و ﻧﯿﻮز ﭘﻼس اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک  TVﭘﻼس ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﭘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ
ﺑﺮای ﺑﺎزی ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اراﺋﻪ زودﺗﺮ وﯾﮋﮔﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
 TVﭘﻼس ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺪﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
روی آن ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

