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ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .واﮐﻤﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﯾﮕﺮ وﺟﻮد

ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد.

ﺧﻮد ﻧﺎم واﮐﻤﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻗﺪﯾﻢ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،ﻫﺮ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎ آن ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻢ ﺷﺪن روز اﻓﺰون اﻗﺒﺎل اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮﻧﺪ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﻮﻧﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﮐﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد واﮐﻤﻦ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺪود  1200دﻻر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آب ﻣﯽ ﺧﻮرد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺮﻧﺪ واﮐﻤﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و اﻣﺮوز در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﻠﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در  MWC 2015ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ دﯾﮕﺮ دارای ﭘﻠﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ واﮐﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﮑﻦ و ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  Musicﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ روﯾﻪ را در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  Firmwareﺷﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ دارای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم واﮐﻤﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ،آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺄﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ  Firmawareﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ آﺑﻨﺒﺎت
ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﮐﻤﻦ ﺑﻮده و در ﻋﻮض ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اپ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Musicاراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﮐﻤﻦ  1200دﻻری آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

