ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﮔﺎر؛ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬاری در ﯾﻮﺗﻮب ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ) Lyndaﮐﻪ ﻣﺪارﮐﺶ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و
وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﯽ دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ

دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﯾﺎرا ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ »ﭘﺮﮔﺎر«
آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺒﮏ و ﺧﻠﻮت و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
را ﺑﺮای ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﻧﺪ.
ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم
داده و ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﺪا را ﺑﺎ دوﺑﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر در ﯾﺎزده دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ :از ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن و ﺑﺎزی ﺳﺎزی و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎده ﺗﺮی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎردﺳﺘﯽ و ﺗﺮﻓﻨﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن .ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ دارای ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻫﻢ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دوﺑﻠﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ
دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻤﺎم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﻟﯿﻨﺪا ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺷﺘﺮاک
رﻗﯿﺐ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر دارای ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﻠﻮد و ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻤﺎم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺰوﻣﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ داﻧﻠﻮدﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺖ دﯾﺘﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﺎرﮔﺬاری راﺣﺖ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد )ﺧﺼﻮﺻﺎ آن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎﺻﯽ را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﺷﻪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر وارد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮﮔﺎر در ﻋﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ دوﺑﻠﻪ ﯾﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اراﺋﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دارای ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﻪ« ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺪف آن

ﮔﺮدآوری اﺧﺒﺎر داغ و ﻣﺘﻨﻮع روز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻮده .ﮔﺮدآوری اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭼﯿﺰ
ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی »ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ« ﯾﺎ

»زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﺳﺘﻘﻼل« واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اراﺋﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﺒﺮﺧﻮان را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﻪ در ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اپ در آﯾﻨﺪه

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺳﻮق ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺑﺮاﯾﺘﺎن آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﻣﺠﻠﻪ« ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت داغ روز را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﺮدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﻌﻄﻮف
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روی ﺗﮑﻤﯿﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ

اﻫﻤﯿﺖ ،ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ« و »ﻧﺮم اﻓﺰار و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﮔﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپ ﻫﺎی آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﮔﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺮﮔﺎر  -وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن )ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای(
ﺳﺎزﻧﺪه :ﯾﺎرا ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 5.4 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

