ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ MadLipz؛ رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ داب
اﺳﻤﺶ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﺐ ﺗﻨﺪ ،زود ﺑﻪ ﻋﺮق ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ« .ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی،
ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن روزی ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ!
داب اﺳﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ و ﺗﺐ ﺗﻨﺪش ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻋﺮق ﻧﺸﺴﺖ .ﺣﺎﻻ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ و آدم را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻫﺸﺘﮓ ﺗﺮﻧﺪ

ﺷﺪه و ﺳﻮژه داغ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ MadLipz .ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻌﺪی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای رﺳﯿﺪه.
اﯾﺪه ﻣﺪﻟﯿﭙﺰ ،اﯾﺪه ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در داب اﺳﻤﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﺿﺒﻂ
ﺷﺪه ﻫﻤﮕﺎم ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﻣﺪﻟﯿﭙﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﺧﻮدﺗﺎن
را روی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ را دوﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در داب اﺳﻤﺶ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ :ﯾﮏ ﻣﻨﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ﺳﻮژه ﻫﺎی داغ و ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺘﻮا ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ.

ﮐﺎر ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮ ﻫﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ :وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دوﺑﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺶ را دارﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن
را روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Recordﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﻟﺐ ﻫﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ.
وﯾﺪﺋﻮی دوﺑﻠﻪ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻣﺪﻟﯿﭙﺰ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺸﺘﮓ  MadLipzرا در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ ده ﻫﺎ ﻓﻦ ﭘﯿﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻟﯿﭙﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻨﺪه دار ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺪﻟﯿﭙﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه
اش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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