ﺷﻮاﻫﺪ ﺧﺒﺮ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Camel Audio
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب ﺳﺎﯾﺖ  MacRumorsاﭘﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻟﻨﺪن  Camel Audioرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Alchemyرا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  synthsﺑﻮد و اﻫﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی ) (Tracksﻣﻮزﯾﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺳﺎل  Camel Audio ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻣﻮزی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﻓﺮوش ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ اﭘﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
 MacRumorsدر ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ در آن از ﻧﺎم وﮐﯿﻞ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه و آدرس ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺷﺎره دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺪف اﭘﻞ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت  Camel Audioاﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدش ادﻏﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دو اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
“ﮔﺎراژ ﺑﻨﺪ” و “ﻻﺟﯿﮏ ﭘﺮو  ”Xرا ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ و در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  Camel Audioدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺘﺶ آورده ﺑﻮد:

از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎ ،ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی  Camel Audioدﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻮﻻی ۲۰۱۵
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮارد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ی ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد و از آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﭘﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

