
Apple pregãteºte
lansarea unor cãºti de

realitate
augumentatã

A
pple dezvoltã în
prezent mai multe
versiuni ale pro-
priilor aplicaþii cu
funcþii de realitate

virtualã ºi realitate mixtã. Cãºtile
Apple de realitate augmentatã
ºi celelalte componente ale vii-
torului ecosistem vor folosi
brandul "Reality". Astfel, cãºtile
Apple s-ar putea numi "Reality
One" sau "Reality Pro", iar proce-
sorul folosit de acestea va fi pro-
movat sub numele "Reality Pro-
cessor".

Sistemul de operare ce va sta
la baza viitoarelor cãºti de AR se
va numi realityOS. Acest nume a
fost descoperit atât în aplicaþii
pentru obþinerea dreptului de
folosire a brandului, cât ºi în co-
dul iOS. Aplicarea pentru bran-
dul "Reality" nu a fãcut-o, însã,
Apple. Pentru a încerca sã pã-
streze cât mai bine secretul, pro-
ducãtorul iPhone-ului apeleazã
la companii-satelit care sã reali-
zeze aceste proceduri. Însã, fir-
ma care a aplicat pentru bran-
dul "Reality", Immersive He-
alth Solutions, a fost
înregistratã de Cor-
poration Trust
Co, aceeaº i

care apãrea pe actele legate de
brandul realityOS. În afarã de
Statele Unite, noul brand a fost
înregistrat ºi în Uniunea Europe-
anã, Regatul Unit, Canada, Au-
stralia, Noua Zeelandã, Arabia
Sauditã, Costa Rica ºi Uruguay.
Prima cascã Apple de realitate
augmentatã va avea ºi
funcþii de realitate
virtualã ºi va be-
neficia de ver-
siuni de VR
ale un o r a
din apli-
c a þ i i l e

companiei, precum Apple Maps
ºi FaceTime, dar ºi de jocuri. Pre-
zentarea oficialã este aºteptatã
la începutul anului viitor.

Potrivit unor surse din lumea
tehnologiei, prezentarea noului
produs va avea loc în primul tri-
mestru al anului viitor. Analistil

Ming-Chi Kuo este convins cã
viitoarea cascã va fi cel mai re-
voluþionar produs lansat de
compania americanã de la iPho-
ne încoace.

Casca celor de la Apple va tra-
ge dupã ea întreaga piaþã ºi o va
ridica la un nivel mult mai mare
decât în prezent, când este do-
minatã de cãºtile Meta. Având în
vedere cã preþul urmeazã a fi în
jur de 2.000 de dolari, Kuo nu
crede cã Apple va vinde în

cursul anului viitor mai
mult de 1,5 milioane de
cãºti de AR. Analistul
este convins cã Apple
foloseºte prima gene-
raþie pentru a verifica
piaþa ºi a vedea care
este nivelul cererii.
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