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پخش زنده همایش هایتان را شروع کنید!
ویکتور باس از سایت restream - ترجمه و تکمیل: ژان بقوسیان

با کم شدن همایش ها و کالس های حضوری، بسیاری از مدرس های معروف جهان 

یک همایش با شرکت کنندگان خیلی کم برگزار می کنند و آن همایش را به صورت 

زنده و از طریق اینترنت پخش می کنند.

به صورت  کنفرانس ها  و  همایش ها  آنالین  پخش  یادگیری  برای  دلیل خوب  یک 

دوست  دارید  آیا  می رسید.  زیادی  اهداف  به  روش  این  با  که  است  این  وبکست 

از همایش ها درآمد کسب کنید؟ پخش رنده در این راه به شما کمک می کند. آیا 

دوست دارید بدون صرف هزینه زیاد ، محتوایتان را در معرض دید افراد زیادی قرار 

دهید؟ پخش زنده، راهکار خوبی است.

از همه مهم تر این که این روش آسان است. از دورانی که پخش همایش ها به صورت 
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می توانید  اکنون  است.  گذشته  زیادی  زمان  بود،  پرهزینه  و  دشوار  کاری  آنالین 

را اجاره کنید و روش الیواستریم کردن یک رویداد،  همه تجهیزات مورد نیازتان 

به خصوص یک همایش را در این مقاله یاد بگیرید.

چرا باید پخش زنده یک همایش را یاد بگیریم؟
دالیل بسیار زیادی برای الیو استریم یک همایش وجود دارد. با این روش مشارکت 

افرادی که از شما دور هستند، آسان تر می شود. افزایش هزینه های حمل و نقل و سفر 

و اثر منفی آن بر بودجه شرکت کنندگان )و همچنین محیط  زیست(، شرکت کنندگان 

و  برنامه ها  زمان بندی  و  تنظیم  است. مشکالت  داده  قرار  تحت فشار  به شدت  را 

همچنین راحتی تماشای محتوا از خانه نیز، نیاز به تجربه های آنالین و راحت را 

افزایش می دهد.

البته این فقط بخش کوچکی از ماجرا است و دالیل زیاد دیگری برای پخش زنده 

کنفرانس ها وجود دارد. مثال به موارد زیر توجه کنید:

شرکت کنندگان بیشتری جذب می کنید. هرچه گزینه های بیشتری در اختیار افراد 

عالقه مند به شرکت در همایش قرار دهید، شرکت  کننده های بیشتری خواهید داشت. 

استریمینگ همایش ها تمام محدودیت های جغرافیایی را از میان برمی دارد و همه 

دنیا می توانند مخاطب شما باشند.

حضور مجازی نرخ تبدیل خوبی دارد. اگر هدفتان پر کردن صندلی های بیشتر در 

همایش های آینده است، باید بدانید که به طور متوسط   23 درصد شرکت کنندگان 

مجازی امسال، در کنفرانس های حضوری شما در دو سال آینده شرکت خواهند 

کرد.

حضور مجازی جایگزین محبوبی برای حضور فیزیکی است. تقریبا نیمی از مردم 

مسئله بودجه را دلیل ترجیح دادن حضور مجازی عنوان می کنند. یک چهارم افراد 

هم به تداخل برنامه هایشان با زمان همایش و یک هشتم افراد به نداشتن وقت 
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کافی برای سفر اشاره می کنند. همین دالیل، حضور مجازی را به گزینه ای محبوب 

تبدیل کرده و با این روش، بخش بزرگی از مخاطبان احتمالی را از دست نخواهید 

داد.

برنامه ریزی برای حضور مجازی گسترده آسان تر است. به جای سازمان دهی چندین 

رویداد فیزیکی در مکان ها و زمان های مختلف، می توانید در منابع ، وقت و تالش 

خود صرفه جویی کنید و این امکان را برای گروه های مختلف عالقه مندان فراهم 

کنید تا از طریق اینترنت به همایش شما بپیوندند.

فیبم همایش همزمان با پخش زنده ضبط می شود. معموال هنگام الیواستریم رویداد ، 

پلتفرم مورد استفاده تان یا آن را به صورت خودکار ضبط می کند یا گزینه ضبط دارد. 

از این طریق به دست می آورید، یک محتوای آموزشی بسیار  فیلم همایشی که 

ارزشمند است. حتی می توانید از آن به عنوان محتوای تبلیغاتی برای  همایش های 

آینده استفاده کنید.

در  و  مقرون به صرفه  آسان ،  نه تنها  رنده  پخش  است.  جذاب  بسیار  زنده  پخش 

دسترس است ، بلکه روشی بسیار جذاب برای ارائه محتوا است. افرادی که پخش 

زنده همایش شما را می بینند، می توانند همان  موقع از طریق چت با شما ارتباط 

نتایج  می توانید   … و   Zoom آپاران،  مثل  پلتفرم هایی  از  استفاده  با  کنند.  برقرار 

فوق العاده ای کسب کنید.

یا  رویدادها  سازمان دهی  مشکالت  برای  مناسب  راه حلی  همایش،  زنده  پخش 

شرکت در آن ها است. با رشد فناوری و ظهور واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، 

تنها  به  این که  از  قبل  است.  شده  مفیدتر  و  رایج تر  همایش ها،  اینترنتی  پخش 

برگزار کننده یا تبلیغ کننده ای در صنعتتان تبدیل شوید که هنوز پخش زنده را امتحان 

نکرده است، روش استفاده از آن را بیاموزید.

چطور همایش را با موفقیت به صورت وبکست پخش کنید؟
که  نیست  معنی  این  به  نیست ،  سختی  کار  وبکست  برگزاری  که  واقعیت  این 
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احتمال انجام اشتباه وجود ندارد. حتی اگر تهیه کننده حرفه ای نیستید، می توانید 

همایش تان را به یک وبکست حرفه ای تبدیل کنید.

اگر می خواهید با پخش زنده خود به بهترین نتایج و بیشترین مخاطب ممکن 

دست پیدا کنید، به ابزار و خدمات خاصی نیاز دارید.

1. پلتفرم پخش زنده خود را مشخص کنید
همیشه هدف گیری بهتر از تیراندازی کورکورانه و امید بی سرانجام به برقراری ارتباط 

با عالقه مندان به رویدادتان است. پلتفرم های زیادی برای استریم رویداد و دسترسی 

به مخاطبان وجود دارد و بعضی از آن ها برای دسترسی به مخاطبان خاص بهتر 

است. باید بدانید کدام پلتفرم برای کدام مخاطب مناسب است.

در اینجا به انواع پلتفرم های استریمینگ اشاره می کنم:

یا  گسترده  مخاطبان  انواع  به  دسترسی  برای  پلتفرم ها  این  جهانی.  پلتفرم های 

و  پریسکوپ  یوتیوب ،  مناسب هستند.  فیسبوک ،  تخصصی  و  محدود  مخاطبان 

توییتر از محبوب تریِن این پلتفرم ها هستند.

پلتفرم های آموزشی. این پلتفرم ها به شما امکان می دهد محتوای خود را تبلیغ 

کنید و معموال برای این کار هزینه ای دریافت می کنند. Dacast و panopto در این 

دسته قرار می  گیرند.

پلتفرم های کسب وکار. اگر می خواهید به مخاطبان ویژه کسب وکارتان دسترسی 

پیدا کنید ، یا الیو استریم های برند دار برگزار کنید ، لینکدین و اینستاگرام گزینه های 

خوبی هستند.

پلتفرم های بازی. مخاطبان بازی های کامپیوتری هر روز در حال افزایش هستند و 

می توانید آن ها را در پلتفرم هایی مانند Twitch پیدا کنید.

پلتفرم های هنرهای تجسمی. پلتفرم Picarto بهترین مکان برای عرضه هنرهای 

تجسمی به مخاطبان محدود و خاص آن است.
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از سرورهای  استفاده  کنید.  برگزار  را در وب سایتتان  همچنین می توانید وبکست 

پخش زنده ایرانی شاید بهتر باشد و هنگام پخش زنده، احتمال قطعی و دردسر 

کمتر است. آپارات این امکان را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد. البته 

از سرورهایی مانند ابر آروان هم می توانید استفاده کنید که مستلزم پرداخت هزینه 

است.

2. به چه ابزاری نیاز دارید؟
است.  یکسان  گزینه هایتان  باشید،  داشته  و چه خودتان  کنید  اجاره  را  ابزار  چه 

برای پخش زنده یک رویداد معموال به چند دوربین و چند ابزار صوتی نیاز دارید. 

همچنین باید چند کارت  کپچر داشته باشید که تصویر دوربین ها را کامپیوتر منتقل 

کنند تا آن ها را مدیریت کنیم.

چیدمان پخش زنده معموال به شکل زیر است:

ابزار صوتی و تصویری. این ابزار دوربین ها و میکروفن های موردنیاز شما هستند. 

بازهم یادآوری می کنم که اگر می خواهید همایش به  خوبی برگزار شود، به چند 

دوربین و میکروفن نیاز دارید.

تصویری  و  صوتی  سیگنال های  که  هستند  دستگاه هایی  این ها  کپچر.  کارت  

خارج شده از ابزارتان را از طریق پورت USB به کامپیوتر منتقل می کنند که تدوین 

انجام شود.

که  باشد  اختصاصی  سخت افزاری  می تواند  مورد  این  همزمان.  تدوین  سیستم 

کامپیوتر  روی  که  باشد  نرم افزاری  یا  می  شود  استفاده  نیز  کپچر  کارت  به عنوان 

شخصی تان نصب می کنید. رایج ترین نرم افزار رایگان OBS نام دارد.

    پلتفرم پخش زنده. پلتفرمی است که در آن پخش زنده را برگزار می کنید. برای 

این کار به اینترنت قوی با سرعت آپلود زیاد نیاز دارید. انواع پلتفرم ها در بخش 

قبلی توضیح داده شد.

https://modiresabz.com


6

تدوین  از سیستم  اگر  قابل تغییر هستند.  تا حدی  این چیدمان  عناصر  از  بعضی 

سوییچینگ  و  دوربین  دو  حداقل  می توانید  می کنید ،  استفاده  رایگان  نرم افزاری 

میان آن ها را مدیریت کنید. 

از یک  باشد  بهتر  دارید، شاید  نیاز  بیشتری  به دوربین های  اگر در چیدمان خود 

سوییچ سخت افزاری مثل Atem mini استفاده کنید.

3. برای دسترسی به انبوه مخاطبان از مالتی استریمینگ استفاده کنید
وقتی  است.  مختلف  پلتفرم  چندین  در  الیو  هم زمان  پخش  مالتی استریمینگ، 

از یک سرویس  از یک سخت افزار ، نرم افزار یا معموال  مالتی استریمینگ می کنید ، 

ابری برای الیواستریم در چند پلتفرم استفاده می کنید.

مزایای مالتی استریمینگ عبارت اند از:

کارایی زمانی. برای پخش الیوتان در چندین وب سایت یا پلتفرم  استریمینگ، فقط 

کافی است یک بار آن را استریم کنید.

امکان بهره  بردن از نقاط قوت هر پلتفرم. هر پلتفرمی یک ویژگی خاص دارد. اگر 

چندین پلتفرم با ویژگی های منحصربه فرد و جذاب وجود دارد ، الیوتان را در همه 

آن ها استریم کنید.

ترکیب مخاطبان عمومی با مخاطبان تخصصی. یک گروه کوچک تخصصی می تواند 

از یک پلتفرم تخصصی یا از یک پلتفرم عمومی استفاده کند. با مالتی استریمینگ، 

می توانید الیوتان را هم زمان در معرض دید این دو نوع مخاطب قرار دهید.

بی نیازی به پهنای باند بیشتر. اگر از خدمت مالتی استریمینگ ابری استفاده  کنید ، 

نیازی به پرداخت هزینه اضافی برای پهنای باند بیشتر ندارید. اگر بتوانید آن را در 

یک وب سایت استریم کنید ، در بقیه وب سایت ها هم می توانید.

انبوه  دید  معرض  در  را  شما  کنفرانس  که  دارد  را  قابلیت  این  مالتی استریمینگ 

موفق  روش های  میان  در  ویژه ای  جایگاه  دلیل  همین  به  دهد؛  قرار  مخاطبان 
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الیواستریمینگ کنفرانس ها دارد؛ اما به شرطی  که ابزار مناسبی برای این کار انتخاب 

کنید.

4. از یک ابزار مطمئن مالتی استریمینگ استفاده کنید
زنده  ویدیویی  کنفرانس  طریق  از  مخاطبان  حداکثر  به  دسترسی  شما  هدف  اگر 

است، ابزاری که برای این کار استفاده می کنید باید از آزمون های مختلفی سربلند 

بیرون آمده باشد. این ابزار باید نسبتا ارزان  و استفاده از آن آسان باشد و خدمات 

دائمی و خوبی ارائه دهد.

راهکار  یک  به عنوان  ابزار  این  دارد.  را  ویژگی ها  این  همه   restream.io ابزار 

مالتی استریمینگ مزایای زیر را ارائه می دهد:

پخش الیو در بیش از 30 وب سایت را تسهیل می کند. در وب سایت های معروفی 

مانند یوتیوب، توییچ، فیسبوک الیو و همه وب سایت های خاصی که می خواهید 

به صورت دستی اضافه کنید.

بسیار قابل اعتماد و سریع است. به گواه هزاران نفری که از آن برای مالتی استریمینگ 

محتوای خود استفاده می کنند.

راه اندازی و استفاده از آن آسان است. برای استفاده از آن به سخت افزار اضافی 

نیازی ندارید و راه اندازی آن فقط چند دقیقه طول می کشد.

استفاده از آن مقرون به صرفه است. اول از نسخه رایگان آن استفاده کنید و سپس 

بسته به افزایش یا تغییر نیازتان، نسخه پولی آن را تهیه کنید. در هر دو صورت 

می توانید از وقت  استریمینگ نامحدود و نرخ بیت نامحدود بهره ببرید.

زنگ  تنظیم  قابلیت  ری استریم  می گذارد.  اختیارتان  در  پیشرفته ای  قابلیت های 

یادآوری و همچنین یک ابزار برنامه ریزی و زمان بندی فوق العاده دارد که به کمک 

آن می توانید محتوای از پیش ضبط شده را استریم کنید.

در همه دستگاه ها قابل استفاده است. خدمات مالتی استریمینگ برای سیستم های 

َمک نادر هستند، اما ری استریم در این سیستم ها قابل استفاده است.
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اگر تحت فشار هستید و باید فورا همایش را الیو استریم کنید، restream studio به 

شما امکان می دهد فقط با یک وبکم، یک کامپیوتر و یک مرورگر وب مالتی استریم 

کنید. می توانید آن را در عرض چند دقیقه تنظیم کنید، در چندین پلتفرم پخش 

زنده داشته باشید، به اتاق های گفتگوی هر پلتفرم سر بزنید و به الیو خود شکل های 

گرافیکی، متن و زیرنویس اضافه کنید.

5. اول یک اجرای آزمایشی انجام دهید
را  آن  باید  از پخش  قبل  که  این است  کنفرانس  در الیواستریمینگ  اولین درس 

انجام  آخر  لحظه  را   آزمایش  این  نباید  که  این است  کنید. درس دوم  آزمایش 

دهید. به خودتان وقت کافی بدهید تا بتوانید مشکالت احتمالی را برطرف کنید.

برای آزمون ، باید اول پلتفرم انتخابی تان را در حالت »خصوصی« بگذارید و استریم 

را آزمایش کنید. هر نوع ضعف، کیفیت صدای نامناسب و ناهماهنگی تصویر و 

صدا را پیداکرده و آن را حل کنید. امیدوار نباشید که به خودی خود برطرف شود. 

پس از انجام این فرایند، برای اجرای پخش زنده اینترنتی آماده هستید!

 

نکات کلیدی
پخش زنده روند آینده برگزاری کنفرانس ها و رویدادها نیست، زیرا از قبل وجود 

داشته است. مردم هر روز بیش ازپیش حضور مجازی را به حضور فیزیکی ترجیح 

این  از  باید  برنامه ریز همایش ها،  برگزار کننده رویدادها و  می دهند. شما به عنوان 

روند به نفع خود استفاده کنید. کنفرانس ها را زنده پخش کنید و از افرادی پاداش 

بگیرید که هر روز بیش از قبل به حضور فیزیکی بی اعتنا می شود.

و  برنامه ریزی  را  کارها  این  همه  می توانید  خودتان  که  است  این  نکته  بهترین 

اجرا کنید. می توانید همه ابزار موردنیازتان را خریداری یا اجاره کنید. برای تنظیم 

https://modiresabz.com
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الیو  پخش  زمان  وقتی  کنید.  استفاده  راهنما  این  از  می توانید  هم  چیدمان  و 

فرامی رسد ، می توانید رویدادتان را برای انبوهی از مخاطبان مالتی استریم کنید. اگر 

مالتی استریمینگ بخشی از برنامه تان است، همیشه می توانید روی ابزار ری استریم 

حساب کنید.
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