روزی روزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن  W800و
K750؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ارﯾﮑﺴﻮن،
ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ راه ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
واﮐﻤﻦ و ﺳﺎﯾﺒﺮﺷﺎت ،دو ﻧﺎم ﭘﺮآوازه دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻋﮑﺲﺑﺮداری ،ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب اﻣﺎ ﭼﻨﺪان در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ،وﻟﯽ دو
ﮔﻮﺷﯽ  W800و  K750ﺳﻮﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻏﻮل ژاﭘﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ.

اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎم آﺷﻨﺎی »واﮐﻤﻦ« دل ﻫﻮادارن و ﮐﺎرﺑﺮان وﻓﺎدار

را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد W800 ،ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ واﮐﻤﻦ و رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻧﺎرﻧﺠﯽ آﺷﻨﺎی
ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن

ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﻠﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  MP3و  AACرا
ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن زﻣﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ  ،W800ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪای  ۵۱۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ،
ﮐﺎﺑﻞ  USBو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم  Disc2Phoneرا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ رﯾﭗ ﮐﺮدن آن ،ﮔﻮﺷﯽ را از آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .رﻗﯿﺐ ﺳﻮﻧﯽ در آن زﻣﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ،ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺗﻮروﻻ  ROKR E1ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آﯾﭙﺎد را ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را از  W800ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﯾﺘﻮﻧﺰ و
ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻮﻧﯽ دل ﺑﻪ اپ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺳﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪ آﻫﻨﮓ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽداد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۵۰۰ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در دل ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ آﻫﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﺖ
رﯾﺖ  ۱۲۸ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.

ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﭗ ﮐﺮدن  CDو اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ،ﮐﺎری ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮد .در اﺻﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ واﮐﻤﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد را اﭘﻞ و آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﺎ  CDاﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﯽ راه ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮزﯾﮏ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ واﮐﻤﻦ را ﺑﻪ ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﻗﻠﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺠﻨﮕﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺂﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم واﮐﻤﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﭘﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮﺷﺎت )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ( ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن
را ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ﮔﻮﺷﯽ  K750ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺎن  W800ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص واﮐﻤﻦ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺗﺴﮏ
داده و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی ﻫﻢ از ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ واﮐﻤﻦ ﻧﺒﻮد.

دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﭘﻮﺷﯽ ﺟﺎﻟﺐ داﺷﺖ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ  W800ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﺳﻼﯾﺪر دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ .ﮔﻮﺷﯽ  W800ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎور
ﻟﻨﺰ آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﮐﻤﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺳﺎﯾﺒﺮﺷﺎت را ﺟﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف را ﺑﺮای  K800ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ،اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺳﻮﻧﯽ

ارﯾﮑﺴﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  W800ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﺳﻮﻧﯽ
ارﯾﮑﺴﻮن  K750ﺗﻨﻬﺎ  ۶۴ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺬاق

ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﻮﻧﯽ
دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد؟
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال در ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﺣﻘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺳﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﮔﺰارش ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﯽ از  K750ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺳﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
 W800ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ،در ﻃﻮل دوره ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن زد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ،ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮد را اداﻣﻪ داد و در
ﮔﻮﺷﯽ »اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  «۱ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮاوﯾﺎ ،آﻟﻔﺎ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی رﻓﺮﻧﺲ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

