
 

 

 نیآنال یهاو ارائه دیاسال جادیبستر ا دهیا یمعرف

به  (Start) استارتاپ همانطور که از نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان شروع پائول گراهام از دیدگاه

های اخیر وکارهایی هستند که دارای رشد بسیار سریع هستند. در سالها، کسبحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) سمت اوج

مورد از برترین  ۰۵در این مجموعه مقاالت با  .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب نیز مشاهده کردیم که

ی دیدی ایم و تنها هدفمان ارائههای جهانی انتخاب کردهها را براساس رنکینگآشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال ایده

های بسیاری با مخاطبان خارجی ها برای مخاطبانی که تفاوتهای جهانی است. مسلما کپی کردن این ایدهنسبت به برترین ایده

ا ب های آنالینبستر ایجاد اسالید و ارائه ایده معرفی با مقاالت مجموعه این هفتم قسمت در دارند، کاری از پیش نخواهد برد.

 .رسانه اکوموتیو همراه باشید

 ای آنالینهبستر ایجاد اسالید و ارائه 

  : Prezi ی خارجینمونه

 Prezi ایجاد  دهد. در این سرویس امکانرا به کاربران می انگیزهای متفاوت و هیجانامکان ایجاد ارائه سایتی است کهوب

 شما به را ارائه ایجاد امکان آفالین صورت م بهوجود دارد. این سرویس هم به صورت آنالین و ه اسالیدشو به صورت آنالین

 .نواز شوندانگیز، متفاوت و چشمشود که اسالیدهای به کار رفته هیجانسبب می Prezi در رفته کار به موارد. دهدمی

Prezi یی مبتنی بر وب و بر پایهیک برنامه  SaaS شود و اطالعات مربوط افزار خاصی در وب ایجاد میاست یعنی بدون نیاز به نرم

پذیر افزار با کمک یک مرورگر وب امکاناند. دسترسی کاربران به نرمبه آن به طور کامل و یکپارچه روی فضای ابری مستقر شده

های خود را به صورت توانید به راحتی ارائهاستفاده کنید می Prezi الینهای آنخواهد بود؛ بنابراین در صورتی که بخواهید از قابلیت

های بسیار مبتنی بر فلش توسعه یافته است که به شما امکان ساخت ارائه Prezi افزارآنالین ایجاد و استفاده کنید. همچنین نرم

 .دهدجذاب و پویا را می

نید به صورت کامالً آنالین و از طریق سایت آن اقدام کنید، نسخه آفالین و دسکتاپ توامی Prezi عالوه بر اینکه برای ساخت اسالید با

ها با سازی ارائهامکان همگام Prezi روز قابل استفاده است. در نسخه دسکتاپ 0۵آن نیز ارائه شده است که به صورت رایگان برای 

 .یت فضا در نظر گرفته شده استمگابا ۰۵۵وجود دارد که برای هر کاربر  Prezi اکانت شما در سایت

در پرزی تنها یک صفحه برای ایده پردازی برای ارائه مطلب، کنار گذاشتن روش معمول اسالید به اسالید بود که بر همین اساس 

 افزاری مطلب برای رقابت با نرمافزارهای ارائهرسد در مقایسه با سایر نرمای که جالب به نظر میطراحی ارائه شما وجود دارد. ایده

اه و به رپاورپوینت موفقیت بیشتری کسب کرده است. هنگامی که شما تنها با یک صفحه مواجه هستید مجبور خواهید بود تا نقشه 

سیار های بشود تا دیگر از متنعبارت دیگر روند ارائه مطلب خودتان را با دقت انتخاب کنید. از طرفی دیگر این روند نیز باعث می

 .کندترین و مفیدترین راه میاستفاده نشود و شما را ترغیب به بکارگیری کوتاه

در بوداپست مجارستان ساخته شده است و  Adam Somlai و Peter Arvai ،Peter Halacsy  توسط ۸۵۵2پرزی در سال 

 .ساخته شده است prezis میلیون 0۸۰کنند و تا به حال میلیون کاربر از آن استفاده می ۲۰در حال حاضر حدود 

 

https://prezi.com/


 

 

  : keynote نمونه خارجی دیگر

Keynote افزار از پایه و اساس برای افزار ارائه است که تاکنون برای دستگاه موبایل طراحی شده است. این نرمنرم قدرتمندترین

طراحی شده است و ابزارهای گوناگونی در اختیار کاربران قرار داده است. در این  iphone ، ipad ، ipad Touch هایگوشی

ها را با عدی برجسته کنید و خطوط، نمودارها و جداول سه بعدی طراحی کنید و آنب 0توانید اطالعاتتان را با ابزارهای افزار مینرم

 .متحرک کنید Rotate و Crane ،Grow ،Radial ابزارهایی مانند

مک ساخته شده است  keynote هایی که بایا فایل powerpoint هایتوانید فایلهای دیگر این برنامه این است که میاز قابلیت

تر از همیشه به نظر ی شما متفاوتهای شیک باعث خواهد شد تا ساختههای فراوان و قالبپد اجرا کنید. افکت ن یا آیرا با آیفو

های این از دیگر قابلیت icloud ی شما بین آیفون، آی پد و مکتان به کمکشدههای ساختهسازی فایلبرسد. همچنین هماهنگ

 .برنامه است

 -: نمونه ایرانی

افزارهای قدرتمند مشابه خارجی توان وجود نرمافزاری ایرانی برای ساخت اسالید وجود ندارد، دلیل آن را هم میحاضر نرمدر حال 

 .کنندافزار استفاده میها برای ساخت اسالیدهای خود از این نرممثل پاورپوینت دانست که بسیاری از ایرانی

  

 

https://www.apple.com/keynote/

