به نام خدا
سالم
من محمدپیام بهرامپور هستم و در این فایل کوتاه میخواهم در مورد وبینار یا همان سمینار آنالین با هم یک صحبتی
داشته باشیم.
خب همانطور که میدانید واژه وبینار ( ) webinarمخفف عبارت  web based seminarیا سمیناری که مبتنی بر
فضای وب هست ،سمیناری که به صورت اینترنتی برگزار میشود و نه به صورت حضوری ،یعنی مجازی هست.
پس واژه وبینار از اونجا اومده و ما زمانیکه میگیم وبینار ،یعنی یک سمیناری که آنالین هست.
روند در وبینارها به این صورت هست که ما تعدادی مدرس داریم ،دقیقا مثل فضای واقعی ،که شرکت کنندهها اطالعات
اون مدرس رو دریافت میکنند ،حاال میتونه متنی که اون مدرس نوشته ،تصویر مدرس ،صدای مدرس ،اسالیدهای
مدرس و یا اطالعات دیگه باشه و افراد از جاهای مختلف پای کامپیوتر و سیستم هاشون مینشینند و اطالعات رو دریافت
میکنند.
و البته گاهی اوقات این ارتباط میتونه دوطرفه باشه ،یعنی مدرس میتونه اجازه بده فردی سوال بپرسه ،تصویرش پخش
بشه ،صدایش پخش بشه و بتونه متنی رو برای مدرس به صورت سوال ،پیشنهاد ،نظر یا خیلی چیزهای دیگه ارسال بکنه
و یا تمرینی حل بشه .بنابراین حتی میتونه یک ارتباط دوطرفه هم باشه.
حاال میخواهیم صحبت بکنیم ببینیم امکانات وبینار چی هست.
وبینارها بر اساس اون سیستمی که ازشون استفاده میشه ،امکانات مختلفی دارند .ولی چیزهایی که متداول هستند و ما
بیشتر میتونیم باهاشون سروکله بزنیم معموال این موارد هستند:
شما میتوانید صفحه اسالیدها و صفحه نمایشتون رو به اشتراک بگذارید ،مثال اگر میخواهید نرم افزار فتوشاپ
رو آموزش بدید ،خیلی راحت میتونید صفحه نمایشتون رو به اشتراک بگذارید ،دقیقا برید تو نرم افزار فتوشاپ ،یک
سری کارها رو انجام بدید و افراد هم ببینند و یاد بگیرند یا میتونید اسالیدهاتون رو به نمایش بگذارید ،دقیقا مثل همین
کاری که االن من دارم انجام میدم.
همچنین صدا و تصویر مدرس رو میشه دید یعنی صدا رو میشنوید و تصویر رو میتونند ببینند ،خب این امکان خیلی
خوبی هست و میتونه خیلی کمک بکنه.
مورد بعدی نوشتن متن هست ،مدرس میتونه متنی بنویسه .مثال فرض کنید من االن یک آدرس وبسایتی رو اعالم
بکنم .شاید خیلیا درست متوجه نشوند ،ولی خیلی راحت میتونم تایپ کنم و به همه ارسال کنم.
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یک تخته وایت برد وجود دارد که میتونم مطلبی رو اگر الزم هست بنویسم .مخصوصا اگر قلم نوری وجود داشته
باشه خیلی بهتر و با کیفیت بیشتر میشه این کار رو انجام داد.
و امکانات بسیار بسیار دیگری که میتونه تو جاهای دیگه وجود داشته باشه مثل چت اختصاصی ،اجازه دادن به مخاطب
که سوال بپرسه یا نه ،کسی دستشو بیاره باال ،پخش فایل های صوتی و خیلی چیزهای دیگه که بسته به نرم افزاری که از
اون استفاده میشه میتونیم از این خدمات بهره ببریم.
حاال سوال اینجا هست :آیا باید حضوری برگزار بشه یا غیر حضوری؟
حاال یک سمینار بهتره که حضوری باشه یا خیلی بهتره که غیر حضوری باشه؟
خب من اول مزایای وبینار رو میگم و بعد هم معایبش رو میگم و مسلما میبینیم که هرکدوم یک سری مزایا و معایبی
داده و ما باید تصمیم بگیریم که بر اساس نیازمون از کدوم استفاده بکنیم.
اولین مزیت بزرگ وبینار رفت و آمد هست.
مثال من در یک کالسی به اسم مدرسه استادی ،تقریبا میتونم بگم پنجاه درصد شرکت کنندهها از شهرهای دیگه دارند
میایند .بنابراین گاهی اوقات اگر این جلسات رو به صورت وبینار برگزار کنیم ،خب کمک بسیار بزرگی کردیم و البته توی
شهر بزرگی مثل تهران که رفت و آمد خودش یک مسافرت به حساب میاد ،بنابراین این یک دغدغه بسیار بزرگ هست
که خیلی راحت رفع میشه و شما از هر جایی میتونید اون رو ببینید.
مورد بعدی هزینه به نسبت کم هست.
همین که بخواهید یک جایی رو اجاره بکنید ،یک پذیرایی داشته باشید و اتفاقات مشابه ،هزینه قابل توجهی داره ،ولی
اینجا مبلغ بسیار بسیار کم تری پرداخته میشه.
مورد بعدی زحمت کمتر هست.
فقط کافی هست که یک مقدار با فضای مجازی آشنا باشیم .میبینیم که کارهای ما بسیار راحت تر پیش میرود و واقعا
زحمت کمتری میکشیم .هم مدرس و هم آموزش گیرنده .بنابراین از این بابت میتونیم خوشحال باشیم.
مورد بعدی امکانات بیشتر هست.
معموال توی وبینار ما به نسبت کالس درس امکانات بیشتری داریم .یعنی توی کالس درس ممکن هست پروژکتور قطع
بشه ،سیستم صوتی دچار مشکل بشه و ...ولی احتمال این موضوع توی وبینار خیلی خیلی کمتر هست ،حداقل تجربه
اینطور به من نشون داده.
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نکته خیلی جالب این هست که براساس سیستمی که استفاده میکنیم تقریبا تعداد شرکت کننده هامون میتونه
نامحدود باشه و از این بابت مشکلی وجود نداره و این هم یک اتفاق فوق العاده عالی هست!
و ...مزایای خیلی زیادی که به نظر من اینها مهمترین هایش بود.
اما وبینار مثل هر خدمات دیگری معایبی هم دارد:
از جمله اینکه ارتباط فرد به فرد وجود نداره ،خیلی راحت نمیشه بازخورد گرفت.
دوم اینکه ممکنه اینرنت قطع بشه که البته این مساله فقط توی کشور ما وجود داره و جاهای دیگه خیلی پررنگ
نیست.
امیدوارم زمانی که این فیلم رو میبینید این مشکل رفع شده باشه ولی به هر حال راهی براش فکر شده و بهترین کار این
هست که چون اکثر وبینارها ضبط میشوند ،افراد میتونند اون رو دانلود بکنند ،بنابراین هیچ مشکلی اینجا وجود نداره.
و برخی از سیستمها هم زبان فارسی رو کامل ساپورت نمیکنند! که البته این هم یک مشکل دیگه هست ولی این هم با
خالقیت قابل مدیریت هست و به مرور که تکنولوژی رشد میکنه این مشکل تا حد زیادی حل میشه!
ولی بنظر من مهمترین مساله در اینجا نبود ارتباط فرد به فرد هست که باید تصمیم بگیریم ببینیم کجا این روش
بدرد می خوره ،یعنی تو هر سمیناری و تو هرجایی نمیشه از وبینار استفاده کرد ،گاهی اوقات واقعا الزمه ارتباط فرد به
فرد گرفته بشه.
حاال سوال اینجاست که شما چه ابزاری نیاز دارید که بتوانید از یک وبینار استفاده بکنید:
بستگی به شرکت ارائه دهنده این خدمات ،ممکنه ابزارهای متفاوتی نیاز داشته باشید.
اما معموال اون چیزی که در وبینارهای من نیاز هست یا وبینارهایی که متداول هست در سط دنیا موارد زیر میباشد:
یک :کامپیوتر یا البته برای برخی افراد هم یک تلفن هوشمند و یا تبلت هم میتونه همین کار را انجام بده.
دوم :یک اینترنت پرسرعت که سرعتش  256واقعی باشه! به واسطه همین سرعت شما میتونید تصویر و اسالیدها رو
خیلی واضح و عالی ببینید.
و یک بلندگو و میکروفن.
البته میکروفن زمانی که الزم باشه شما صحبت بکنید که البته تو بسیاری از کالس ها این فرصت اصال وجود نداره و
شما فقط نیاز به یک اسپیکر یا بلندگو دارید.
و با همین امکانات شما خیلی خوب میتونید از یک وبینار استفاده کنید و لذت ببرید و از یادگیری آنالین و لذت اون
واقعا شگفت زده بشوید.
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امیدوارم این فیلم کوتاه خوب توضیح داده باشه که یک وبینار چیست و شاید جالب باشه بدونید االن تقریبا چیزی که
مشاهده میکنید تقریبا شبیه یک وبینار هست .تصویر من رو گوشه تصویرتون دارید میبینید و اسالیدهای من رو
مشاهده میکنید و صدام رو میشنوید .این تقریبا میشه گفت چیزی مشابه وبینار هست با این تفاوت که از قبل ضبط
شده .با این تفاوت که وبینار آنالین هست و شما وارد یک سیستم میشوید ،رمز عبور رو میزنید و بعد میتونید اگر
توسط مدیر به شما دسترسی داده شد ،وارد بشوید و این فیلم رو مشاهده کنید که البته فیلم نیست و به صورت آنالین و
در لحظه داره اتفاق می افته.
از توجهتون متشکرم و امیدوارم که از یادگیری آنالین لذت ببرید.
خدانگهدار!
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