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اسالید پاورپوینت چیست؟

اسالیدپاورپوینتهمانعکسهاوتصویرهاییاستکهدرزمانارائهبه

نمایشدرمیآید.

در نمایش برای اسالیدی که دارد قصد وقتیشخصی مواقع، از خیلی

یک ارائه، برای میخواهم که میگوید بهاشتباه کند درست پاورپوینت

پاورپوینتدرستکنم.

امااینیکاشتباهاست.

اسالیدفقطمخصوصبهپاورپوینتنیستوهرعکسیافیلمیکهبه

نمایشدرمیآیدبهعنوانیکاسالیدشناختهمیشود.

شرکت آفیس نرمافزارهای سری از نرمافزاری پاورپوینت اصل در

مایکروسافتاستکهمیتوانیمبااستفادهازامکاناتیکهدراختیارماقرار

دادهاستاسالیدیجهتارائهدرستکنیمویااگرعکسیااسالیدیرا

ازقبلدرستکردهایمبهنمایشبگذاریم.

برایمثالممکناستمابانرمافزارفتوشاپاسالیدیبهصورتاینفوگرافیک

طراحیکردهباشیموآنرابراینمایشبهنرمافزارپاورپوینتبیاوریم.
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یا و پاورپوینتهستند به اینتصورکهاسالیدهافقطمخصوص پس

فقطباپاورپوینتمیتوانیماسالیددرستکنیماشتباهاست.

اطالعات داخل اسالید چیست ؟

شایداینسوالبرایتانایجادشدهباشدکهمعموالچهنوعاطالعاتیدر

یکاسالیدوجوددارد؟

یک در میتواند شنیداری یا دیداری اطالعاتی نوع هر کلی صورت به

اسالیدبگنجد،اماایناطالعاترابهصورتتفضیلیبررسیمیکنیم.

- متن:

مامیتوانیمیکمتنرادراسالیدخودبنویسیموالبتههمانطورکهگفتم

هممیتوانیماینمتنرابااستفادهازابزارهاییکهنرمافزارپاورپوینتدر

اختیارماقراردادهاستدرهمانمحیطتایپکنیمویااینکهمیتوانیم

آنمتنراازجاییکپیکنیمیااصالاسالیدیکهدرجایدیگردرستشده

استرابهمحیطپاورپوینتبیاوریم.
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راداریدمنپیشنهاد پاورپوینت ارائهمطلببهوسیلهاسالید اگرقصد

میکنمکهازمتنهایطوالنیبرایارائهخودتاناستفادهنکنید،چراکه

خیلیازافرادصحبتهایخودشانرابهصورتمتندراسالیدپاورپوینت

میآورندوپشتبهمخاطبمیکنندوشروعمیکنندبهخواندنازروی

متناسالید.

ازروی ازمتن،وآنهمروخوانیکردن ارائهدادنبهصورتروخوانی

اسالیدوپشتکردنبهمخاطببسیارکارغیرحرفهایوزنندهایاست.
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اگرمخاطبانقصدداشتندکهشمابرایشانازرویمتنروخوانیکنیددیگر

چهنیازیبهحضورشمایاحضورمخاطباندرآنمحلبود؟

میتوانستیدصدایخودتانراضبطکنیدیامتنرابرروییککاغذچاپ

کنیدودراختیاراینافرادقراردهید.

اگرقراراستکهازمتندراسالیدپاورپوینتخوداستفادهکنیدبهشما

پیشنهادمیکنمکهازمتنهایکوتاهیاکلماتکلیدیدراسالیدپاورپوینت

خوداستفادهکنید.

ونکتهیدیگرایناستکهمیبایستحواستانبهاندازهفونتونوع

فونتیکهبرایمتنخوداستفادهمیکنیدباشد.

اولاینکهفونتمتنشمابایدخواناباشد

دوماینکهاندازهایکهبرایمتنخوددرنظرمیگیردمیبایستمناسب

باشدوازتمامنقطهکالسیاسالنقابلخواندنباشد.

اگرمیخواهیدنکاتبیشتریرادرموردبایدهاونبایدهایطراحیاسالید

پاورپوینتبدانیدبهشماپیشنهادمیکنمحتمامقالهایکهدراینزمینه

نوشتهامرامطالعهکنید،لینکاینمقالهرادرپایینهمینپاراگرافبرایتان

قرارمیدهم.
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حتما این مقاله را مطالعه کنید: پاورپوینت چیست و اشتباهات رایج در پاورپوینت

اعدادوارقامهممیتوانددرهمینقسمتجایدادهشود.

درمورداعدادوآمارهاپیشنهادمنایناستتاآنجاکهمیتوانیداین

اعدادوارقامرابهصورتتصویریوقابلدرکترتبدیلکنید.

نشان را شرکت یک انبار موجودی اعداد، با میخواهیم اگر مثال برای

دهیم،آناعدادرابهشکلیکنمودار)مثالدایرهای(تبدیلمیکنیمتابا

یکنگاهمشخصشودکهازچهکاالییبیشتردرانبارموجوداستواز

چهکاالییکمتر.

اینکاریکنوعسادهسازیاستوسادهسازیکردنمحتواهمیکهنر

محسوبمیشودکهاگربتوانیمازابزارسادهسازیبهخوبیکمکبگیرید

واستفادهکنیدمیتوانیددرکمطلبراازارائهوگزارشخودتانرابیشتر

کنید.

اسالید در اعداد دادن نمایش بهتر برای میتوانیم که کاری حداقل

پاورپوینتخودانجامدهیمایناستکهآنهاراسهرقمسهرقمجدا

رقم ازسه اعدادبیشتر تاخواندنشسادهترشود،درغیراینصورت کنیم

زیاد اشتباهخواندهشدندشهم امکان و خواندنشکمیسختاست
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است.

- صوت:

ازصوتهممیتوانیمدراسالیدهایپاورپوینتیخوداستفادهکنیم.

افکت یک که زمانهایی برای مخصوصا صوت از کردن استفاده اما

پاورپوینتدرحالاجرااستاصالپیشنهادنمیشودواینکارحرفهای

نیست.

- فیلم:

مامیتوانیمفیلمهاییکهدرحافظهکامپیوترخودداریمویاآنهارااز

اینترنتدانلودکردیمدریکاسالیدپاورپوینتبهنمایشبگذاریم.

پاورپوینتاینامکانرادراختیارماقرارمیدهدکهبتوانیمدرالبهالی

اسالیدهاییکهداریمفیلمموردنظرخودمانرابگنجانیموآنراهمانجا

ودرنوبتآناسالیدپخشکنیم.
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نمایشفیلمهمیکگزینهخوببرایارائهدادندرزمانسخنرانیوالبته

بایدبهایننکتهتوجهکنیمکهفیلممابایدمناسبباموضوعباشدو

همچنیننبایدزمانآنفیلمطوالنیباشد.

دقیقهای فیلمسه یک نمایش دقیقهای بیست ارائه یک در مثال برای

مناسباست.

- عکس:

وآخریننوعفرمتهاییکهمیتوانیمدریکاسالیدپاورپوینتاستفاده

کنیمعکساست.

عکسازمهمترینفرمتهادرزماناستفادهازاسالیدپاورپوینتاست.

اگربتوانیمازعکسمناسبیکهمرتبطباصحبتمااستاستفادهکنیم

درکمطلبخودمانرابرایافرادشنوندهچندبرابرمیکنیم.
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عکسهاییکهدراسالیدپاورپوینتاستفادهمیشودمیبایستعکسی

مرتبطوباکیفیتباشد.

چراکهاگرایندوپارامتررانداشتهباشدشخصشنوندهحواسشبهاین

میرودکه:

خباینعکسچهارتباطیباصحبتدارد؟

چراکیفیتاینعکسانقدرپاییناست؟
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جمع بندی

بیانکردمکه،اسالید پاورپوینتچیست باعنواناسالید اینمقاله در

همانتصاویرواطالعاتیاستکهدرزمانارائهمطلببهنمایشدرمیآید.

اسالید یک در میتوان که اطالعاتی و فرمتها انواع هم طرفی از و

این درمورد نکته ویکسری کردیم بررسی باهم را داد قرار پاورپوینت

فرمتهاراباشمابهاشتراکگذاشتم.

برایتانبهترینهاراآرزودارم.

شادوپرانرژیودرپناهخداباشید

امیرمصطفی
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