اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ
اواﺳﻂ  ۲۰۲۱از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺣﻀﻮری ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮد را
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ؛ دﻧﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد
ﺗﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﭘﻞ از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺣﻀﻮری

دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺰﻧﺪ.

در ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺣﻀﻮری اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﭘﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﺳﺖ اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﭘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﺳﺎل  ۲۰۲۲را
ﺗﺎﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آﻓﺘﺎبﮔﯿﺮ ﺧﻮد ،دارای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،8Kﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ  Oculus Riftﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ،رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از آﺧﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺣﻀﻮری ﺧﻮد در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آنﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰۰دﻻری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

