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 Flipgridرا ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Flipgridرا
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺳﻂ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﺪرس و ﺧﺎﻧﻮاده در ۱۸۰
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﻣﻮﻧﺪی ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  Office 365 Educationراﯾﮕﺎن
ﺑﻮد.

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  Flipgridﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎد دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﻣﻮﻧﺪی ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ.

 Eran Megiddoﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ  Flipgridﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺑﮕﺬارد .از اﯾﻦ رو ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ و
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺪرﺳﺎن ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ«.

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ردﻣﻮﻧﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  Flipgridﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﺠﺎد

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻐﺮات در آن اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ
آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﻣﻮﻧﺪی اﻋﻼم ﮐﺮده از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

