ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ :ﻫﺪﺳﺖ  VRاﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ از راه ﻣﯽرﺳﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل  2022ﺑﺎ ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺪﻧﻪ

ﭘﺎرﭼﻪای و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﭘﺮدازش داده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪارد .اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  VRاﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﺮا ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﭘﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪوﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده دارد؛ اﻣﺎ ﻫﺪﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰودهای ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  N421اﺳﺖ.

ﻫﺪﺳﺖ  VRاﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  ،N301ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﭘﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ آن

از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داغ ﻧﺸﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺪﺳﺖ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪﯾﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﺪﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻃﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﻫﺪﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ وزن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺪﻧﻪای از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮای
آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

