اﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺪﺳﺖ را ﺟﺪیﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم »دن رﯾﭽﯿﻮ« از ﺳﻤﺘﺶ
ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﺮوژهای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﭘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره ﻫﺪﺳﺖ اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
»ﻣﺎﯾﮏ راﮐﻮل« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﯾﭽﯿﻮ روی
ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﯾﭽﯿﻮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن ﺗﺮﻧﻮس« واﮔﺬار ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﯾﭽﯿﻮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر ﺗﺮﻧﻮس،
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺟﯽ« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دورﺑﯿﻦ و ﻓﻨﺎوری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪهاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ال ﺟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﻘﺶ آﯾﻔﻮن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  8Kو ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۰۰دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  APIﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه » «ARKitاﺷﺎره

ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﺳﺘﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

