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مقدمة 

التي  املتعددة  االإعالمية  الو�سائط  انت�سار  اأحدثها  التحول  من  حالًة  االإنرتنت  و�سبكة  ال�سحافة  تعي�ص 
واملحتوى  املعلومات  تبادل  تتيح  التي  االجتماعية  والو�سائط  اإلكرتونيًّا،  وروايتها  الق�سة  باإي�سال  ت�سمح 
اأيدي املنتجني وامل�ساهدين مادًة قادرًة على رواية ق�سة  بني جمهور وا�سع. فالو�سائط املتعددة ت�سع بني 
ب�سكل حيوي وناب�ص باحلياة من خالل حتميل ال�سور، وال�سوت، والفيديو، والن�ص املكتوب، واإتاحتها اأمام 
جمهور غري حمدود يف جميع اأنحاء العامل عن طريق االإنرتنت، كما ت�سمح جمتمعات االإنرتنت كاملنتديات 
 )YouTube( ويوتيوب ،)Twitter(وتويرت ،)Facebook( واملدونات، واملواقع التفاعلية مثل في�سبوك

للم�ستخدمني بتبادل املحتويات والتعليق عليها والتفاعل مع اآخرين ي�ساطرونهم االهتمامات ذاتها.

هذا الدليل يحتوي على مقدمة حول ماهية الو�سائط االإعالمية املتعددة وطبيعتها وا�ستخداماتها احلالية 
لالأغرا�ص ال�سحافية، وكيفية اختيار نوع الو�سيلة املنا�سبة لكل ق�سة )اأي ال�سورة، اأو الفيديو، اأو ال�سوت 
الدليل  يقدم هذا  كما  التكنولوجية.  الو�سائل  نوع من هذه  كل  ا�ستخدام وجتميع  واأ�سا�سيات  الن�ص(،  اأو 

ا لو�سائط االإعالم االجتماعية، باالإ�سافة اإىل وظائف وا�ستخدامات كل منها. عر�سً
يف  الدليل  هذا  ي�ساهم  اأن  كذلك  ناأمل 
زيادة الفهم العام حول الو�سائط املتعددة 
على  قادرة  مادة  اإعداد  كيفية  وتعليم 
الو�سائط  با�ستخدام خمتلف  ق�سة  رواية 
االإنرتنت،  على  ن�سرها  بغر�ص  اجلديدة 
التقنية،  االإر�سادات  على  يحتوي  فهو 

واملونتاج، واملمار�سة العملية. 
قدر   - الدليل  هذا  يف  �سنحاول  كما 
االإمكان - عر�ص امل�سطلحات التقنية مبا 
يقابلها من امل�سطلحات باللغة العربية اأو 
الرتجمة العربية لها، وعر�ص امل�سطلحات 
للقارئ  يت�سنى  حتى  االإجنليزية  باللغة 
معرفتها لت�سبح هذه امل�سطلحات العاملية 

املتعلقة ب�سبكة االنرتنت ماألوفة لديه. 

االأبحاث  اإىل  جزئيًّا،  الدليل،  وي�ستند 
واخلربات املهنية وال�سخ�سية يف جماالت 
يف  االإعالم  تطوير  ملركز  التكنولوجيا 
تدريًبا  يقدم  ب�سفته  بريزيت،  جامعة 



املتعددة على متارين  بالو�سائط االإعالمية  التعليمية اخلا�سة  بينما تعتمد االأجزاء  الو�سائط،  على ا�ستخدام 
من  باإذن  ا�ستخدامها  مت  بريكلي،  يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  الرقمية  للو�سائط  نايت  مركز  اأ�سدرها  تعليمية 
الو�سائط  يف  العاملني  لل�سحافيني  التدريبية  العمل  لور�سات  اأ�سا�ًسا  التعليمية  الربامج  هذه  وت�سكل  املركز. 
العليا  الدرا�سات  وكلية  نايت  ومركز  بريزيت  جامعة  يف  االإعالم  تطوير  مركز  من  كل  يقدمها  التي  املتعددة 
املعلومات  من  وغريها  التمارين  هذه  على  االطالع  وميكن  بريكلي.  يف  كاليفورنيا  جلامعة  التابعة  لل�سحافة 

للمركز: االإلكرتونية  ال�سفحة  على 
http://multimedia.journalism.berkeley.edu

مديرة مركز تطوير الإعالم
نبال ثوانتة
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رواية القصص باستخدام الوسائط المتعددة

ووسائل اإلعالم االجتماعية 

أواًل : القصص ذات الوسائط المتعددة 
يف و�سائل االإعالم التقليدية، تعتمد رواية الق�سة على ا�ستخدام نوع واحد اأو اثنني من اأنواع التكنولوجيا، 
الق�سة  تعتمد  بينما  فقط،  ال�سوت  على  االإذاعة  تعتمد  فيما  وال�سوت،  الفيديو  التلفزيون  ي�ستخدم  اإذ 
املتعددة  الو�سائط  ت�ستخدم  التي  الق�سة  اأما  وال�سور، وهكذا.  املكتوب  الن�ص  ا�ستخدام  ال�سحافية على 
يف روايتها، فتقوم على الو�سائل الرقمية املختلفة، وذلك اعتماًدا على ما هو منا�سب لكل جزء من اأجزاء 
الق�سة، خللق جتربة غنية وتفاعلية الإطالع امل�ساهد عليها، ويف العادة، تكون ق�س�ص الو�سائط املتعددة 

معرو�سة على االإنرتنت على مواقع ال�سحف اأو املدونات )Blogs(، اأو على املواقع ال�سخ�سية.

على  االإجنليزية،  باللغة  املتعددة  الو�سائط  ق�س�ص  اأف�سل  بع�ص  على  االطالع  ميكن  املثال،  �سبيل  وعلى 
املوقعني االإلكرتونيني التاليني:

• http://www.interactivenarratives.org

• http://kobreguide.com

تكوين وهيكل القصة
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يتلخص السؤال الرئيس عند العمل على قصة متعددة الوسائط فيما يلي:

الو�سائط؟  ما الذي يعترب، اأو ال يعترب، ق�سة متعددة  •
وكي يت�سح الفارق بني االأمرين، فاإن الق�سة متعددة الو�سائط لي�ست موقًعا على االإنرتنت فيه ق�سة مكتوبة 
يتلوها �سريط فيديو عن الق�سة نف�سها، الأنه مل يتم تقدمي اأجزاء خمتلفة من الق�سة عرب عنا�سر خمتلفة 

ومالئمة، فالق�سة التي ُتروى بطرق خمتلفة، ال تعترب ق�سة متعددة الو�سائط.

لذلك فإن القصة ذات الوسائط المتعددة هي: • 
واخلرائط  الر�سومات  اأو  والن�ص  وال�سورة  ال�سوت  خالل  من  جوانبها  بع�ص  عر�ص  ميكن  	 ق�سة 
لهذا  منا�سب  هو  ما  على  اعتماًدا  الرقمية  الو�سائط  خمتلف  الق�سة  هذه  وت�ستخدم  التو�سيحية، 
بينما  االإثارة،  اأو  اأ�سلوًبا مالئًما لق�س�ص احلركة  الق�سة، فالفيديو مثاًل يعترب  اأو ذاك من  اجلزء 
تعترب ال�سور منا�سبة لعر�ص االأ�سخا�ص واالأماكن، اأما ال�سوت فيخ�س�ص ل�سماع �سهادات االأ�سخا�ص 

واآرائهم اأو االأ�سوات من البيئة املحيطة.

	 ق�سة ميكن للم�ساهدين الو�سول اإليها من خالل املنتديات التفاعلية على االإنرتنت، اأو م�ساهدتها 
الكمبيوتر. على 

. ونعني  ق�سة تتميز خمتلف العنا�سر الرقمية فيها بالتفاعلية والتكاملية وعدم اتباع م�سار خطي	 
الت�سفح.  فيها  يتم  التي  وبال�سرعة  ي�ساهدها  التي  االأجزاء  يف  امل�ساهد  حتكم  اإمكانية  بالتفاعلية 
ا باإمكان عر�ص عنا�سر الق�سة وحدها وفق ترتيب خمتلف  وتتميز الق�سة التي ال تتبع م�ساًرا خطيًّ
ولي�ص بال�سرورة وفق ت�سل�سل معني. يف حني تعني التكاملية عدم تكرار ال�سيء نف�سه، اأي اأنها لي�ست 
وميكن  فيديو،  �سريط  �سكل  على  ومرًة  مكتوب  ب�سكل  مرًة  �سابًقا،  روايتها  متت  التي  ذاتها  الق�سة 

ملختلف العنا�سر تقدمي اأجزاء خمتلفة من الق�سة وبطرق خمتلفة.

الوسائط االجتماعية

على مدى ال�سنوات املا�سية، اأحدثت بع�ص املواقع مثل في�سبوك، وتويرت، ويوتيوب، انفجاًرا يف منتديات 
الو�سائط االجتماعية التي ميكن للم�ستخدمني من خاللها التفاعل مًعا وتبادل املواد التي قد تكون ذات 
اأو حتى ت�ستمل على م�سامني متعددة الو�سائط يتم تبادلها عرب االإنرتنت.  طابع �سخ�سي يف حمتواها، 
ال�سور،  و�سول  فيها  التي مت  الكيفية  ال�سحافة هي  االجتماعية يف  الو�سائط  �سيطرة  على  االأمثلة  ومن 
عام  لندن  يف  القطارات  تفجريات  حوادث  اأثناء  املحمولة  بهواتفهم  االأنفاق  مرتو  ركاب  اأخذها  التي 
لل�سحف  االأوىل  وال�سفحات  التلفزيون  االإنرتنت، وحمطات  �سبكة  العامل عرب  اأنحاء  اإىل جميع   ،2005
اإيران على انتخابات عام 2009، ففي الوقت الذي كانت تعاين فيه  اأو خالل االحتجاجات يف  الدولية؛ 
و�سائل االإعالم التقليدية من حمدودية فر�ص احل�سول على تقرير حول االأحداث اأثناء ح�سولها، فقد 
تويرت،  موقع  االأو�ساع هناك من خالل  اإعالمية ق�سرية حول  ر�سائل  وبث  بكتابة  االأفراد  بع�ص  ا�ستمر 

وبالتايل تزويد العامل باملزيد من املعلومات حول االحتجاجات واأعمال العنف يف اإيران.
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وبينما يتابع الكثري من النا�ص ا�ستخدام مواقع الو�سائط االجتماعية للتوا�سل مع اأ�سدقائهم وعائالتهم، 
تعترب هذه املواقع منابر قوية لوكاالت االأنباء وال�سحافيني العاملني ب�سكل م�ستقل من اأجل ت�سريع انت�سار 
اأعمالهم على نطاق وا�سع. وهذه املواقع ت�سمح مللف الفيديو اأو االأخبار باالنت�سار على االإنرتنت على �سكل 
اأو �سخ�ص( بتحميل ملف فيديو  اأنباء مثاًل  اأحدهم )وكالة  التالية: يقوم  بالطريقة  فيديوهات فريو�سية 
على يوتيوب واإر�سال رابطه اإىل ع�سرة من اأ�سدقائه واأفراد عائلته، فاإذا اأحبه 8 منهم، فرمبا ير�سلونه 
ا(، وهوؤالء بدورهم ير�سلونه اإىل غريهم، وبهذه الطريقة �سرعان  اإىل 10 اأ�سدقاء اآخرين )اأي 80 �سخ�سً
ا ما �ساهد الفيديو وقام  اأن �سخ�سً اأو لنفرت�ص  ما ي�سل ملف الفيديو اإىل مئات االآالف من االأ�سخا�ص. 
بو�سع الرابط على موقع في�سبوك، عندها ميكن للمئات من اأ�سدقائه م�ساهدته واإعادة و�سعه واإر�ساله 
الكمبيوتر،  فريو�ص  مثل  هذا  الفيديو  ملف  ينت�سر  وبالتايل  املنوال،  هذا  وعلى  اأ�سدقائهم،  من  للمئات 

با�ستثناء اأنه فريو�ص جيد!

�سبكة  على  �سعبية  االأكرث  االجتماعية  الو�سائط  مواقع  بع�ص  على  عامة  نظرة  نلقي  التايل  الف�سل  يف 
ا�ستخداماتها.  واأف�سل  االإنرتنت 
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ثانيًا : الوسائط االجتماعية: أهدافها وكيفية استخدامها
وخلق  احلوار  اأجل  من  االإنرتنت  �سبكة  امل�سامني عرب  تبادل  يعني  وا�سع  االجتماعية« م�سطلح  »الو�سائط 
التفاعل بني النا�ص، ومن االأمثلة على بع�ص املواقع االأكرث ا�ستخداًما للو�سائط االجتماعية: في�سبوك، ماي 

�سبي�ص، تويرت، يوتيوب، وبرجميات املدونات مثل: وورد بر�ص، واليف جورنال، اأو املدون.

ي�سمى  به  ا  خا�سًّ ح�ساًبا  امل�ستخدم  يفتح  يلي:  مبا  املواقع  بهذه  اال�سرتاك  يف  االأ�سا�سية  االآلية  وتتلخ�ص 
ا�سمه  به  يدون  احل�ساب،  لهذا  ا  خا�سًّ ا  ملفًّ يطور  ثم  به،  اخلا�سة  ال�سر«  »كلمة  ويختار  امل�ستخدم«  »ا�سم 
كتابة  للم�ستخدم  كما ميكن  املوقع.  على  املحتوى  هذا  ن�سر  له  ثم ميكن  هويته،  التفا�سيل عن  من  وغريه 
املعلومات، وحتميل ال�سور، اأو الن�سو�ص، اأو ملفات الفيديو التي يجدها على �سبكة االإنرتنت، لكن اجلانب 
اإليها يف العادة  اأ�سدقائه ومعارفه، ي�سار  اأن ال�سالت التي يكونها امل�ستخدم مع ملفات  اأهمية، هو  االأكرث 
با�سم »اأ�سدقاء« اأو »معارف«، الذين ميكنهم م�ساهدة ما قام اأ�سدقاوؤهم بكتابته وحتميله. وهكذا، ميكن 
للع�سرات اأو املئات اأو االألوف م�ساهدة ملف م�ستخدم واحد وم�سامينه، اعتماًدا على عدد االأ�سدقاء الذين 

قام ال�سخ�ص باإ�سافتهم اإىل ملفه ال�سخ�سي.

www.Facebook . com فيسبوك 

يف  االإنرتنت  على  �سعبية  االجتماعية  الت�سبيك  مواقع  اأكرث  اأحد  في�سبوك  موقع  يعترب  الراهن،  الوقت  يف 
العامل، وهو �سبيه مبوقع »ماي �سبي�ص« الذي �سبقه، لكننا �سن�ستخدم في�سبوك يف هذا الدليل كمثال على 

طريقة عمل كليهما.
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واهتماماته  و�سوره  ال�سخ�سية  وبياناته  امل�ستخدم  هوية  على  ال�سخ�سي  امللف  يحتوي  في�سبوك،  موقع  يف 
وغريها من املعلومات وامل�سامني.

زوكربريج  مارك  ا�سمه  هارفارد  جامعة  يف  طالب  قبل  من   2004 عام  ال�سبكة  على  املوقع  اأن�سئ  وقد 
الذين  االأفراد  على  املوقع  اقت�سر  البداية،  يف  الكمبيوتر.  طالب  من  بالكلية  غرفته  يف  ال�سكن  وزمالء 
لكن،  فاأكرث،  �سنة   13 عمر  من  للجمهور  فتحه  جرى  ثم  اجلامعة،  يف  اإلكرتوين  بريد  ح�سابات  لديهم 
�سهولة  وب�سبب  العامل،  يف  م�ستخدم  مليون   300 من  اأكرث  وجود  عن  املوقع  �سرح   ،2009 عام  نهاية  مع 
التوا�سل ون�سر املعلومات، فقد جرى منع املوقع يف بع�ص االأحيان من قبل العديد من احلكومات، مبا يف 

ذلك ال�سني و�سوريا واإيران.

اأدوات التوا�سل وتبادل املعلومات، ويتيح لهم اال�سرتاك يف  يقدم موقع في�سبوك للم�ستخدمني العديد من 
ولكل  واهتماماتهم.  هواياتهم  اأو حتى  اإليها  ينتمون  التي  العمل  اأماكن  اأو  املدن  اأو  املدار�ص  من  »�سبكات« 
على  يحتوي  الذي  اجلزء  وهو  »اجلدار«،  ي�سمى  اآخر  وجزء  مبعلوماته  خا�ص  جزء  لفي�سبوك  م�ستخدم 
�سيء  اأي  واإن�ساء  و�سع  به  اخلا�ص  بامللف  املت�سلني  اأ�سدقائه  اأو  للم�ستخدم  وي�سمح  االجتماعية  الو�سائط 
على هذا اجلدار، مثل تبادل �سور االإجازات اأو احلفالت، اأو اأي مواد مثرية لالهتمام من االأخبار اأو ملفات 
الفيديو. وهذه املواد املحملة على اجلدار ت�سبح متاحة للم�ساهدة من قبل جميع املرتبطني بذلك امل�ستخدم 
اأو بكل “االأ�سدقاء”، وميكن للم�ستخدم م�ساهدة كل �سيء على ملفات اأ�سدقائه. وباالإ�سافة اإىل امل�سمون، 
ميكن مل�ستخدمي في�سبوك كتابة “حتديث احلالة”، وهي عبارة عن ر�سالة ق�سرية حول اأي عمل يقومون اأو 

يفكرون اأو ي�سعرون به يف تلك اللحظة، ثم اإر�سالها الأ�سدقائهم املرتبطني مبلفهم.

كما يتيح موقع في�سبوك للم�ستخدمني االن�سمام اإىل جمموعات ت�سمى »املعجبني«، �سواء ب�سخ�ص اأو �سيء اأو 
مكان اأو جماعة، وميكنهم احل�سول على ع�سوية املجموعات على اأ�سا�ص املنظمات اأو االأحداث، وبالتايل، 

ال�سماح باإر�سال الر�سائل اإىل جميع اأع�ساء املجموعة اأو ال�سبكة.

االأحزاب،  اأو  لالأحداث  واحل�سد  وال�سيا�سي،  االجتماعي  للتنظيم  قوية  من�سة  في�سبوك  موقع  اأ�سبح  وقد 
وتوزيع املعلومات، باعتباره طريقة فعالة للن�سر الفوري للمعلومات لعدد كبري من االأفراد الذين يرجح وجود 

اهتمام لديهم باملو�سوع.
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www.Twitter.com تــويـتــر

تويرت هو اأحد مواقع ال�سبكات االجتماعية على االإنرتنت، مت تطويره عام 2006، ويتيح للم�ستخدمني فتح 
ا و�سع روابط  ح�ساب �سخ�سي وكتابة الر�سائل، على غرار »حتديث احلالة« يف موقع في�سبوك، ويتيح اأي�سً
على �سبكة االإنرتنت بطول 140 حرفا على االأكرث. وهذه الر�سائل الق�سرية التي ت�سمى »تويرت« تذهب على 
تويرت مع ذلك  ا�سرتاك يف ح�ساب  الذين لديهم  االآخرين  امل�ستخدمني  واإىل  امل�ستخدم  اإىل �سفحة  الفور 
ُتعطى  املواقع  هذه  مثل  فاإن  واالخت�سار،  بالق�سر  تتميز  التي  التحديث  طبيعة  وب�سبب  لكن،  امل�ستخدم، 

اأ�سماء اأخرى مثل »مواقع املدونة ال�سغرى«.

وخالفا لفي�سبوك، ال يوفر موقع تويرت مل�ستخدميه اإال خدمة اإر�سال ن�ص ق�سري فقط، والتعليق عليه من 
قبل امل�سرتكني االآخرين، وال ميكنه حتميل ال�سور اأو املقاالت االإخبارية بكاملها، كما يتيح املوقع للم�ستخدم 
روؤية جميع  »فل�سطني«  كلمة  للباحثني عن  # فل�سطني( بحيث ميكن  املو�سوع )مثاًل  # قبل  و�سع عالمة 

التحديثات من امل�ستخدمني االآخرين الذين ا�ستخدموا هذه الكلمة.

وقد ات�سحت قوة تاأثري تويرت يف فرتة االنتخابات الرئا�سية االأمريكية  عام 2008، حيث مت ا�ستخدام هذه 
اأوباما واملر�سحني االآخرين الذين كانت لديهم ح�سابات تويرت،  الو�سيلة من قبل املر�سح الرئا�سي باراك 

وكان باإمكان موؤيديهم روؤية التحديثات وال�سعور باالرتباط مع مر�سحهم املف�سل.

 ،2009 عام  االإيرانية  الرئا�سية  االنتخابات  خالل  تاأثرًيا  اأكرث  تويرت  عرب  املر�سلة  التحديثات  كانت  كما 
وتفوقت  االنتخابات،  اأعقبت  التي  اجلماهريية  االحتجاجات  حجم  العامل  لي�سهد  التحديثات  توالت  حني 
التحديثات يف اخت�سارها و�سرعتها على و�سائل االإعالم التقليدية التي كانت تواجه العديد من ال�سعوبات 

يف تغطية االأحداث ب�سبب العراقيل التي و�سعتها احلكومة واجلي�ص اأمامها. 
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wWw.Youtube.com يوتيوب 

يوتيوب هو املوقع امل�سيطر على جمال تبادل ملفات الفيديو على االإنرتنت منذ اإطالقه عام 2005، وقد كانت 
�سركة غوغل اأعلنت يف �سهر ت�سرين االأول من عام 2006 عن �سراء موقع يوتيوب مقابل 1.65 مليار دوالر 
ا اإدارة موقع يوتيوب من قبل �سركة غوغل التي اأعلن اأحد موؤ�س�سيها يف  من قيمة اأ�سهم غوغل، وتتم حاليًّ
ت�سرين االأول من عام 2009، اأي يف الذكرى ال�سنوية الثالثة ال�ستمالك املوقع، عن اأن يوتيوب يوفر اأكرث من 

مليار م�ساهدة للفيديو يوميًّا يف جميع اأنحاء العامل.

وميكن على موقع يوتيوب الأي �سخ�ص م�ساهدة ملفات الفيديو االأ�سلية التي يقوم اآخرون بتحميلها مل�ساركة 
للم�ستخدمني  يوتيوب  موقع  ي�سمح  ال  لكن،  اآخر.  �سيء  اأي  اأو  عطلة  اأو  ما  بحفلة  اأبنائهم  اأو  اأ�سدقائهم 
حتميل ملفات الفيديو ذات املحتوى التجاري مثل الربامج التلفزيونية اأو االأفالم. ومع ذلك، ت�سرتك بع�ص 
والتقارير من خالل  الربامج  يوتيوب حيث ميكنها حتميل  قناة اجلزيرة مبوقع  االإعالمية مثل  املوؤ�س�سات 
ميكن  كما  املوؤ�س�سات،  اإحدى  قبل  من  اأو  عادي  �سخ�ص  قبل  من  ا�ستخدامه  ميكن  »قناة«  ي�سمى  ح�ساب 

للم�ستخدمني االآخرين اال�سرتاك يف القنوات ومتابعة ملفات الفيديو اخلا�سة بها. 

للتمكن من  اال�سرتاك  اأوال  امل�ستخدم  على  ولكن يجب  الفيديو،  ملفات  م�ساهدة  �سخ�ص  الأي  املوقع  ويتيح 
امل�سجلني  للم�ستخدمني  ميكن  كما  حمتوياتها،  على  التعليق  اأو  عليها  الت�سويت  اأو  الفيديو  ملفات  حتميل 

اإ�سافة االأ�سدقاء واملعارف واال�سرتاك يف القنوات.

ويتميز موقع يوتيوب بخا�سية اإ�سافية متكنه من العمل مع مواقع و�سائط اجتماعية اأخرى مثل في�سبوك اأو 
املدونات من خالل »ت�سمني« ملفات فيديو يوتيوب داخلها، وذلك لوجود خيار »تبادل ملفات فيديو« يتيح 
املجال الأ�سدقاء م�ستخدم في�سبوك م�ساهدتها. كذلك ميكن اإن�ساء رابط لت�سمني ملفات الفيديو، ويف حال 

ا. و�سع هذا الرابط يف مدونة اأو موقع اآخر، ميكن م�ساهدة هذا الفيديو منه اأي�سً
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Blogs  المدونات

املدونة هو اال�سم املخت�سر مل�سطلح »�سجل ال�سبكة«، الذي هو عبارة عن يوميات م�ستخدم معني. اإذ كلما 
اأ�ساف امل�ستخدم حتديًثا على مدونته، يظهر التحديث االأخري يف اأعلى ال�سفحة، وميكن للم�ستخدم م�ساهدة 
التحديثات امل�سافة قبل ذلك التاريخ يف اأ�سفل ال�سفحة، وميكن اأن تكون املدونة حول التفا�سيل اليومية يف 
احلياة ال�سخ�سية للم�ستخدم، مثل توثيق حياة مولود جديد يف االأ�سرة لتمكني اأفراد االأ�سرة االآخرين من 
املتابعة، اأو ميكن اأن تتمحور حول منتج اأو حدث مهني ما، مثلما هو احلال عليه يف املدونات اخلا�سة بوكاالت 
 ، http://blogs.reuters.com/axismundi االأنباء مثل »مدونة ال�سرق االأو�سط« اخلا�سة برويرتز
وميكن للمدونة اأن ت�ستمل على الن�ص املكتوب وال�سور والفيديو، كما ميكن للقارئ يف بع�ص االأحيان التعليق 

حول االإدخاالت والتحديثات يف املدونة.

اأما املواقع االأكرث �سيوًعا التي ميكن للم�ستخدم اللجوء اليها الإن�ساء مدونة جديدة، فمنها: وورد بر�ص
www.livejournal.( واليف جورنال ،)www.blogger.com( وبلوغر ، )www.wordpress.com(

com( ، وهي من املواقع التي ي�سهل اإن�ساء املدونة فيها، الأنها توفر للم�ستخدم األواًنا وت�سميمات جاهزة لل�سفحة، 

كما يحتاج امل�ستخدم اجلديد لالنتقال اإىل موقع اإنرتنت اآخر من اختيارها لن�سر املدونة من خالله، واإن�ساء ح�ساب 
مع ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر، ثم اختيار ا�سم واأ�سلوب املدونة وعنوانها لتمكني الغري من م�ساهدة ما ن�سر فيها.

وبالرغم من االأهمية التي اكت�سبتها املدونات، اإال اأنها تعترب عن�سًرا مثرًيا للجدل على ال�ساحة االإخبارية 
على االإنرتنت، فمن جهة، توفر املدونات الكثري من املعلومات احلرة واملفتوحة، لكن من جهة اأخرى، ميكن 
قبل  من  م�سداقية  اأقل  م�سدًرا  املدونة  تعترب  ما  غالًبا  وبالتايل،  ي�ساء،  ما  تدوين  اأو  اإن�ساء  �سخ�ص  الأي 

ال�سحافيني التقليديني ذوي التدريب والتعليم الر�سمي.
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الصـــور
تعترب املواقع الثالثة املذكورة اأعاله من اأكرب مواقع الو�سائط االجتماعية امل�ستخدمة على م�ستوى العامل، لكن ثمة 
كثري غريها، فبع�سها لديه اهتمامات معينة ح�سب البلد اأو البلد اأو الهدف، اإال اأن معظمها يعمل انطالًقا من فكرة 
اأ�سا�سية تق�سي باإيجاد موقع على االإنرتنت حيث ميكن الأي �سخ�ص اإن�ساء ح�ساب وتبادل ال�سور وملفات الفيديو 

وغريها من الو�سائط ب�سهولة وي�سر ومع عدد غري حمدود من االأ�سخا�ص يف جميع اأنحاء العامل.

ويوجد العديد من مواقع تبادل ال�سور على االإنرتنت منها مثاًل املواقع التالية: • 

مع  املرتبط    )www.picasa.com( وبيكا�سا  ياهو؛  مع  املرتبط    (www.flickr.com( فليكر 
لتبادل  �سعبية  اكت�سبت  ما  �سرعان  التي  وغريها،   )www.vimo.com( وفيمو  جمموعات؛  غوغل 

ملفات الفيديو لرديف ملوقع يوتيوب.
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ثالثًا : رواية القصص متعددة الوسائط

ما هي القصة متعددة الوسائط؟

الق�سة متعددة الو�سائط هي الق�سة املعرو�سة على �سبكة االإنرتنت وتتيح للم�ساهد جتربة تفاعلية معها من 
خالل و�سائط متعددة: الن�ص وال�سوت وال�سورة والفيديو، بحيث تكتمل الق�سة بهذه العنا�سر املتنوعة.

ولناأخذ مثااًل على الق�سة متعددة الو�سائط: لنفرت�ص اأننا �سنقوم بعمل ق�سة عن االحتجاجات االأ�سبوعية 
على  االإ�سرائيلي  الف�سل  جدار  بناء  �سد  جمعة  يوم  كل  يف  الغربية  ال�سفة  يف  بلعني  بلدة  يف  جتري  التي 

اأرا�سيهم، مب�ساندة نا�سطني اأجانب من جميع اأنحاء العامل.

كيف يمكنننا عمل قصة متعددة الوسائط حول الحدث؟ • 
واالأهازيج  باجلدار  املنددة  بالهتافات  االحتجاجات  فهناك  الق�سة،  عنا�سر  التفكري يف  البداية  علينا يف 
املحفزة على مقاومته، والطريقة االأف�سل للتعبري عن هذا العن�سر هو الفيديو القادر على ت�سجيله، ف�ساًل 
ا القائمون على تنظيم االحتجاجات وامل�ساركة فيها بانتظام، الذين نريد تعريف  عن ال�سوت. هناك اأي�سً
امل�ساهدين بهم و�سماع �سهاداتهم باأ�سواتهم، وميكن التعبري عن ذلك عرب عر�ص ال�سور لهوؤالء االأ�سخا�ص 
خالل الفعاليات، مع التعليق عليها باأ�سواتهم اأو ب�سكل مكتوب. واأخرًيا، هناك مو�سوع االحتجاج على بناء 
اجلدار على اأرا�سي البلدة، وهنا ميكن و�سع ر�سم تو�سيحي اأو خريطة للم�ساهد لينقر عليها لروؤية موقع 
متعددة  الق�سة  هذه  م�ساهد  اأما  فيها.  اجلدار  م�سار  على  والتعرف  الغربية  ال�سفة  خريطة  على  القرية 
الو�سائط، فيمكنه اختيار م�ساهدة اأي جزء من الق�سة والتفاعل مع عنا�سرها، واحل�سول على الق�سة كلها 

من خالل هذه العنا�سر املختلفة.

باخت�سار، يف هذا العمل، اجتمعت عدة عنا�سر جعلت منه ق�سة متعددة الو�سائط، من ن�ص مكتوب و�سورة 
وفيديو و�سوت، اإ�سافًة اإىل اإتاحة الفر�سة للمتلقي الختيار اأي جزء منها مل�ساهدته اأو �سماعه والتعليق عليه 

اإن رغب بذلك. 
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كيفية اختيار الوسائط الصحيحة

من اأ�سعب القرارات التي تواجه مرا�سل الو�سائط املتعددة هو اختيار نوع الو�سائط التي يفرت�ص ا�ستخدامها لرواية 
ق�سة معينة على اأف�سل وجه، فمثاًل، هل يجب الت�سوير بالفيديو، اأم من االأف�سل عمل عر�ص �سرائح لل�سور من 

خالل ا�ستخدام الكامريا الفوتوغرافية، اأم اأن هذه الق�سة يكفيها الن�ص املكتوب امل�سحوب ب�سورة؟

اأنواع الو�سائط وكيفية  اإدراك نقاط القوة وال�سعف ملختلف  تاأتي من خالل  االإجابة عن مثل هذه االأ�سئلة 
اجلمع بني هذه الو�سائل لتالئم اأنواًعا خمتلفة من الق�س�ص.

واخلرائط  والر�سومات  وال�سوت  وال�سورة  الفيديو  الو�سائط:  من  خمتلفة  اأنواًعا  التمرين  هذا  يعر�ص 
والن�ص املكتوب، واأنواع الق�س�ص اأو خ�سائ�ص الق�س�ص التي تنا�سب االأنواع املختلفة من الو�سائط. لكن 
هذه »االإر�سادات« ال ت�سكل قواعد �سارمة، بل هي جمرد اإر�سادات عامة للم�ساعدة يف اختيار كامريا الفيديو 

اأو الكامريا الفوتوغرافية واأثره على الق�سة، والتعامل مع ذلك بذكاء وفًقا لل�سرورة.
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1.    الفيديو

فيما يلي أنواع القصص أو األحداث التي تصلح روايتها من خالل ملفات الفيديو :

- األحداث: الكوارث الطبيعية، االألعاب الريا�سية، عرو�ص الرق�ص.. اإلخ. 

مثال: الفي�سانات وال�سيول التي ت�سبب بها منخف�ص جوي عا�سف يف �سباط 2010، ما اأدى اإىل ت�سرر 
هناك  اإىل  تاأخذك  الفيديو  فملفات  اهلل.  رام  قرب  االأمعري  كمخيم  بال�سفة  مناطق  عدة  يف  منازل 
الرئي�سة  ال�سخ�سيات  ت�سرفات  روؤية  من  ميكنك  والفيديو  واحلدث.  املكان  طبيعة  عن  ملحة  وتقدم 
املدين  الدفاع  رجال  اأو  املحليني،  امل�سوؤولني  اأو  املاأ�ساة،  من  كاملت�سررين  اأ�سواتهم،  و�سماع  الق�سة  يف 

املواطنني. اإنقاذ  خالل عملهم يف 

- الدرامــا: وال نعني بذلك اللحظات العاطفية، واإمنا الق�سة التي تكون جزًءا من ماأ�ساة اأكرب.

مثال: موؤمتر �سحايف الأحد امل�سوؤولني تعليًقا على �سم احلرم االإبراهيمي يف اخلليل وم�سجد بالل بن رباح 
يف بيت حلم واأ�سوار االأق�سى يف القد�ص املحتلة للرتاث اليهودي.

- األطفال:  وخا�سًة اإذا كانوا جمموعة، ويف حالة تفاعل مع بع�سهم:

مثال: اأطفال فل�سطينيون يلعبون يف ال�سارع.

- الحيوانات: احلديث عن اأنواع معينة من احليوانات اأو مهرجان خا�ص بها.

مثال: مهرجان اخليول العربية االأ�سيلة يف اأريحا.

- الجرائم ومسرح الجريمة: يرغب الكثريون مب�ساهدة  ملفات الفيديو اخلا�سة مب�سرح اجلرمية.

مثال: تفا�سيل حتركات منفذي جرمية اغتيال القيادي يف حما�ص حممود املبحوح يف دبي، اأو م�سرح جرمية 
مقتل الفنانة اللبنانية �سوزان متيم واإعادة متثيلها.

- الطعام: الفيديو يحرك احلوا�ص حتى عند ا�ستخدامه لت�سوير الطعام اأو حت�سريه، ولي�ص بال�سرورة 

لتو�سيح  فيديو  �سريط  مع  املكتوب  الن�ص  تكون  قد  الطعام  اإعداد  )و�سفات  الو�سفات  على  اعتماًدا 
التح�سري(. كيفية 

مثال: مهرجان امل�سم�ص ال�سنوي يف قرية جفنا مبحافظة رام اهلل والبرية، وبرامج اإعداد الطعام التلفزيونية 
مثل مطبخ منال العامل.

يعترب  ما:  بعمل  القيام  إرشادات حول طريقة  تقديم  أو  األشياء  بها  تعمل  التي  الكيفية  - شرح 

الفيديو طريقة جيدة لبيان العمليات الب�سيطة اأو الكيفية التي تعمل بها بع�ص االأ�سياء، خا�سة اإذا احتوت 
على الكثري من االأجزاء املتحركة.

ال�ستاء وطرق احلد من  التدفئة خالل  لو�سائل  االآمن  اال�ستخدام  اإىل  تر�سد  التي  الفيديو  ملفات  مثال:   
الكوارث الناجمة عنها، اأو الفيديو الذي يدل امل�ستخدم على طريقة تركيب جهاز حديث اأو لعبة الأطفاله.
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2.    الصـــور

فيما يلي أنواع القصص أو األحداث التي يصلح التعبير عنها بالصور:

- التأمل: يف حالة الق�سة التي ترغب اأن تتاأمل االأ�سخا�ص يف رموزها ودالالتها.

مثال: عجوز فل�سطينية حتمل مفتاح بيتها الذي هجرت منه.

- العواطف: تعرب ال�سور ب�سكل جيد عن الق�س�ص العاطفية للغاية، وتولد م�ساعر قوية.

مثال: اأم حت�سن وليدها حلظات بعد جميئه اإىل الدنيا.

- شخصيات مركزية في القصة: اإذا رغبت اأن حتث امل�ساهد على التفكري يف طبيعة ال�سخ�ص بداًل من 

م�ساهدة ت�سرفاتهم، فال�سورة الفوتوغرافية متنح امل�ساهد اإح�سا�ًسا بال�سخ�ص.
واالحتالل  ال�سجان  بال�سال�سل، وحتدي  الربغوثي مكبلني  �سعدات ومروان  اأحمد  االأ�سريين  مثال: �سورة 

باٍد يف عيونهما.

ا للتفكري  - المكان الرئيس في القصة: ال�سورة متنح امل�ساهد اإح�سا�ًسا باملكان، لكنها تتيح الفر�سة اأي�سً

الطبيعية، ميكنك  الكوارث  فمثاًل، يف حالة  الفيديو.  ا�ستخدام  اأكرث حميمية من  ال�سور  فا�ستخدام  فيه، 
اأثناء وقوعها ثم ا�ستخدام ال�سور بعد وقوع احلدث بحيث ميكن  اأخذ امل�ساهد اإىل هناك لروؤية االأحداث 
للم�ساهد التفكري فيه. وتعترب ال�سور ال�ساملة التي تقدم امل�سهد من جميع جوانبه )panoramic( يف 

ا الأخذ امل�ساهدين اإىل املكان وتعريفهم به عن قرب.  بع�ص االأحيان، و�سيلة فعالة جدًّ
مثال: �سورة �سريح الرئي�ص الراحل يا�سر عرفات يف مقر املقاطعة مبدينة رام اهلل املوجودة على موقع 

موؤ�س�سة يا�سر عرفات، وهي �سورة بانورامية تقدم امل�سهد من كل جوانبه.
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3.    الصـــوت

فيما يلي أنواع القصص أو األحداث التي يصلح التعبير عنها بالصوت: 

- العاطفة: ال�سوت يعترب جيًدا للق�س�ص العاطفية، فال�سوت الب�سري يثري امل�ساعر ب�سكل خا�ص. 
مثال: �سوت بكاء اأم فقدت ابًنا لها.

- خلق مزاج: ميهد ال�سوت الطريق للق�سة.

مثال: �سوت اإطالق ر�سا�ص خالل مواجهات بني متظاهرين فل�سطينيني وجي�ص االحتالل.

اال�ستماع  يتاأملها من خالل  واأن  بها،  يفكر  اأن  ما  ا  تريد �سخ�سً اإذا كنت  لق�سة  التأمل: ال�سوت جيد   -
بداًل من م�ساهدة فيديو.

مثال: �سوت طيور برية يف مقدمة ق�سة عن انقرا�ص نوع معني منها.

املحيطة  فاالأ�سوات  وبالتايل،  مكان،  اأي  اإىل  ياأخذك  اأن  لل�سوت  ميكن  القصة:  في  الرئيس  المكان   -
املاألوفة، التي ميكن التعرف عليها ب�سهولة، باإمكانها اأن تاأخذ اأي �سخ�ص اإىل اأي مكان.

مثال: �سوت اأجرا�ص الكني�سة التي ميكن اأن تاأخذ ال�سخ�ص عند �سماعها اإىل كني�سة املهد يف بيت حلم اأو 
القيامة يف القد�ص.

اأكرث، مع تلك املنا�سبة اللتقاط ال�سور، �سرتى  اإذا قارنت هذا النوع من الق�س�ص التي يالئمها ال�سوت 
ال�سوت فعالة جدا، فهما  ال�سور مع  التي جتعل �سرائح  االأ�سباب  اأحد  الت�سابه. هذا هو  اأوجه  الكثري من 
و�سيلتان من و�سائل االإعالم وتكمل كل منهما االأخرى. ومن االأمثلة على ذلك حديث خبري اال�ستيطان خليل 
تفكجي عن اأعمال التو�سع اال�ستيطانية يف غري م�ستوطنة بال�سفة والقد�ص املحتلة، على خلفية �سور متعددة 

ل�سري هذه االأعمال.
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4.    رسومات وخرائط

فيما يلي أنواع القصص أو األحداث التي يصلح التعبير عنها بالرسومات أو الخرائط: 

- اإلحصاءات والبيانات.
مثال: تعداد ال�سكان اأو توزيع ناخبني ح�سب رقعة جغرافية معينة.

- كيفية عمل أشياء معقدة.
مثال: الر�سومات جيدة لو�سف العمليات املعقدة مثل اخرتاع قطعة لها عدة ا�ستخدامات وكيفية تركيبها.

- أماكن يصعب الوصول إليها.
مثال: ق�س�ص عن الف�ساء وعلم االأحياء املجهرية.

- التاريخ.
مثال: اجلداول الزمنية تعترب فعالة لتقدمي االأحداث التاريخية.

- األحداث والقصص الجغرافية المكانية.
مثال: ميكن حتديد اأحداث معينة على اخلريطة حتى ي�سبح لدى امل�ساهد �سعور مبكان ح�سول احلدث.

 ومن االأمثلة على ا�ستخدام الر�سومات واخلرائط تغطية فقدان مكوك الف�ساء كولومبيا الذي ورد على موقع 
USATODAY، ويو�سح العديد من النقاط الواردة اأعاله:

 http://www.usatoday.com/graphics/news/gra/gshuttle_disaster/flash.htm
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5.    النـــص

فيما يلي أنواع القصص أو األحداث التي تصلح للتعبير عنها من خالل النص المكتوب:

- معلومات أساسية: ميكن لالأ�سئلة واالأجوبة اأن تكون و�سيلة فعالة جدا الإعطاء النا�ص معلومات اأ�سا�سية، 

وهي معلومات يتم التعبري عنها بالن�ص املكتوب فقط.
مثال: اأ�سئلة عادية لتو�سيح بع�ص املعلومات بخ�سو�ص ق�سية معينة كاالنتخابات: موعدها واأ�سحاب حق 

االقرتاع و�سروط الرت�سح.

- تحليل وتفسير إيجابيات وسلبيات قضية ما.

مثال: احلديث عن مناقب ومثالب التعلم عن ُبعد.

- السيرة الشخصية.

مثال: معلومات توثيقية عن �سرية �سخ�سية معينة يف ق�سة ما.

ا يو�سح للنا�ص م�سمون حزمة  - ملخصات: وهي ذات اأهمية خا�سة مع حزمة و�سائط متعددة، وت�سمل ن�سًّ

اأو �سفحة معينة.
مثال: خامتة تقرير مو�سع حول ق�سية االأنفاق بني غزة وم�سر، تلخ�ص الق�سية وجتمل نتائجها.

- األخبار العاجلة: وهي اأ�سرع طريقة لنقل املعلومات، واأجنع و�سيلة ليتمكن النا�ص من معرفة ما يحدث االآن.

االأخبار العاجلة التي حتفل بها املواقع االإلكرتونية وحتى الف�سائيات االإخبارية التي ترى اأن اأ�سرع  مثال: 
الو�سائل الإي�سال خرب عاجل هي الن�ص الكتوب. 
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روابط ذات صلة بالموضوع.. قراءات وموارد

اإلعالم  وسائط  من  نوع  أفضل  اختيار  كيفية  عن  وقراءات  اإلضافية  الموارد  بعض  يلي  فيما 

معينة: لقصة 

ماككومز،  ريجينا  ما:  لق�سة  متعددة  و�سائط  ا�ستخدام  ب�ساأن  القرارات  اتخاذ  على  ت�ساعد  ورقة 
ن�سرت يف موقع ميندي مكاآدمز لتدري�ص ال�سحافة:

http://mindymcadams.com/tojou/2008/cheat-sheet-for-multimedia-

story-decisions

منتقي الو�سائط املتعددة الختيار الو�سيلة ال�سحيحة لر�سالتك.. تدريب تفاعلي اأعده مارك لكي:
http://www.10000words.net/2009/04/multimedia-picker-chooe-right-

 medium.html

وباالإمكان كذلك التحقق من االأمثلة التالية لق�س�ص الو�سائط املتعددة ملعرفة كيفية ا�ستخدام اأنواع 
خمتلفة من و�سائط االإعالم ل�سرد ق�س�ص خمتلفة:

 http://delicious.com/pgrabowicz/multimedia- storytelling

كما يمكن دراسة حزم الوسائط المتعددة على هذه المواقع:

Interactive Narratives from the Online•	  News Association.

http://www.interactivenarratives.org

Kobre guide to •	 the Web’s best multimedia & videojournalism.

http://kobreguide.com

Best of Multimedia Design Winners - Society for News Design.•	

http://update.snd.org/update/entry/the-best-of-multimedia-design-

winners

Online Journalism Awards - Online News Association.•	
http://journalists.org/news/31016/Publish2-My-Ballard-and-Gotham-

Gazette-recognized-with-inaugural-Online-Journalism-Awards.htm
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رابعًا :  كيفية استخدام األدوات الفنية

الفيديو :

اختيار المعدات • 
هذا الدليل التعليمي هو ملحة عامة عن كامريات الفيديو من حيث �سلتها ب�سناعة ال�سحافة املطبوعة، ومع 
انتقال غرف االأخبار ب�سكل متزايد اإىل �سبكة االإنرتنت، اأ�سبح اال�ستثمار يف اأجهزة الو�سائط املتعددة ي�سكل 
عاماًل رئي�ًسا يف قرارات ال�سراء. وحيث اإن معظم غرف االأخبار املبنية على الطباعة لديها خربة قليلة يف 
تقنيات الفيديو، في�ساعد هذا الربنامج التعليمي على االإجابة عن بع�ص الت�ساوؤالت حول م�سرتيات معدات 
اأن  اأن يحدد كل العنا�سر التي ينبغي  اأواًل  كامريات الفيديو. فعند �سراء معدات الفيديو، يجب على املرء 

توؤخذ بعني االعتبار عند التقاط الفيديو، وفيما يلي بع�ص هذه االعتبارات: 

ما هو مستوى جودة ودقة وتقنية الكاميرا • التي أحتاجها؟
موارد  ذات  موؤ�س�سة  على  له  لزوم  ال  عبًئا  ت�سع  اأن  الواقع  امل�ستوى ميكن يف  رفيعة  كامريا متخ�س�سة  اإن 
حمدودة وموظفني ذوي قدرة تقنية حمدودة. ويف بع�ص احلاالت، فاإن الكامريات رفيعة امل�ستوى تاأتي مع 
�سراء  بع�سها  ويتطلب  امل�ستهلك،  نحو  املوجهة  نظرياتها  من  امللحقات  من  اأقل  وعدد  اأقل  تلقائية  ميزات 
عد�سات وميكروفونات ب�سكل منف�سل، وهي اإ�سافات تاأتي عادة �سمن الكامريات املوجهة نحو امل�ستهلك، 

ويجب اأن نقّيم احتياجات املوؤ�س�سة وقدراتها التمويلية.

باملقابل، فاإن الكامريا رفيعة امل�ستوى توفر قدًرا كبرًيا من املرونة بالن�سبة ملن هم على دراية مبعدات الفيديو 
اأو الت�سوير. ويف�سل معظم امل�سورين ال�سحافيني املحرتفني اأن يختاروا معدات متخ�س�سة.
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ما هي أفضل كاميرا من حيث وسيلة • التخزين والحفظ؟
كامريات  اأنواع  وجلميع  ن�سبي،  فاالأمر  حا�سمة،  اإجابة  توجد  ال  الأنه  �سعًبا،  اختياًرا  هذا  يكون  ما  غالًبا 
واملتانة،  كالراحة،  اأمور  الوقت  معظم  حتدده  والقرار  خمتلفة،  واأ�سعار  وعيوب  مزايا  االإعالم  و�سائل 

والقدرة، وطول العمر.

وحتظى كامريات حمرك االأقرا�ص ال�سلبة ب�سعبية الأنها جتعل نقل ملفات الفيديو عملية ب�سيطة، اإال اأنها 
اأكرث عر�سة للك�سر من الكامريا ذات ال�سريط والو�سائل ال�سلبة.

املتانة. ويبدو  ا من بع�ص ق�سايا  اأي�سً التخزين، وتعاين  DVD مريحة لكنها حمدودة  الـ  اأن كامريات  كما 
لي�ست مريحة، و�سرعان ما  بالن�سبة للحفظ، ولكنها  اأف�سل احللول، حتى  اأحد  ال�سريط  الكامريا ذات  اأن 
اأ�سبحت بطاقات الذاكرة اأو و�سائل االإعالم ال�سلبة خياًرا مف�ساًل، ولكنه يحدد مدة اللقطة التي ميكنك 
التقاطها يف اأي وقت. وقد تكون الكامريا التي ت�ستخدم اأ�سرطة )Mini DV( اأو بطاقة الذاكرة ال�سلبة مثل 

SDHC منا�سبة لل�سحافيني.

هل أنا بحاجة إلى كاميرا عالية الوضوح؟  • 

اإن اأي �سخ�ص يف جمال �سناعة البث يعلم اأن الو�سوح العايل HD اأ�سبح اليوم معياًرا، ففي حني ُي�ستخدم 
ا انت�ساًرا للمحتوى عايل الو�سوح على مواقع مثل  اأ�سا�ًسا يف �سناعة البث االإذاعي، اإال اأن االإنرتنت ي�سهد اأي�سً
يوتيوب. وميكن ملوؤ�س�سة اأنباء اأن تختار اأن تكون �سباقة وتبداأ بالتقاط املحتوى عايل الو�سوح، اأو اأن تنتظر 

حتى ينت�سر يف هذه ال�سناعة.
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اإن اجلانب ال�سلبي الختيار الو�سوح العايل يكمن يف اأنه يعر�ص جمموعة من التحديات يف التخزين والتجهيز 
والعر�ص )التحميل(، وميكن اأن يكون ا�ستثماًرا كبرًيا. يف جميع االأحوال، ال �سك اأن HD �سوف يلعب دوًرا 

كبرًيا يف م�ستقبل تقدمي جميع و�سائل االإعالم.

ما هي الملحقات التي سأحتاج إلى شرائها إلى جانب الكاميرا؟ •

هذا هو اجلانب الذي كثرًيا ما ُيغَفل عند �سراء املعدات االإلكرتونية. يف الواقع، يبيع معظم الباعة املعدات 
الكبرية مثل الكامريات ب�سعر التكلفة ويجنون ربحهم من امللحقات. يف كثري من االأحيان، ميكن للملحقات 
وحدها اأن ت�سيف ما ي�سل اإىل ن�سف تكلفة الكامريا، اإن مل يكن اأكرث. فمثاًل، امللحقات التالية قد تكلف 
الذاكرة،  وبطاقات  ومر�سحات،  وميكروفونات،  اإ�سافية،  وبطاريات  الكامريا،  حقيبة  تعتقد:  مما  اأكرث 

واالأ�سرطة، وال�ساحن، وحامل ثالثي و�سماعات.

ستستخدم لمنتجة هذا الشريط؟ ما هي البرامج التي  •

عادًة، ال تكون الربامج جزًءا من مو�سوع النقا�ص عند �سراء معدات جديدة، اإال اأنها ينبغي اأن تكون كذلك. 
اإذ يجب اأواًل التاأكد من اأن لقطات الكامريا متوافقة مع الربنامج الذي تخطط الختياره. اإن معظم برامج 
 AVCHD اأو التقنية االأحدث DVD مونتاج الفيديو ميكن اأن توثق لقطات ال�سريط، ولكن لي�ص بال�سرورة
)اللقطات التي على اأ�سا�ص بطاقة الذاكرة(. قم بايجاد برجميات منا�سبة ملوؤ�س�ستك ومتوافقة مع اأنظمة 

الكمبيوتر، و�سع �سري العمل يف عني االعتبار قبل �سراء الكامريا.

اأكرث تف�سياًل الأنواع حمددة للكامريات واالإك�س�سوارات، ميكن البحث يف  اأجل احل�سول على درا�سة  ومن 
االإنرتنت عن موا�سيع بهذا ال�ساأن �ستقدم لك معلومات وافية عنه.

تقنيات تصوير الفيديو • 
ال ي�ستطيع هذا الدليل اخلو�ص يف تدريب مف�سل ال�ستخدام املعدات، لكنه يهدف اإىل توفري نقطة انطالق 

لل�سحافيني اأو االأفراد العاديني الذين يرغبون يف تعلم هذه املهارات.

اأنحاء االأرا�سي الفل�سطينية التي تقدم التدريب التقني، من بينها  وهناك العديد من املنظمات يف جميع 
ا للتدريب يف جماالت خمتلفة. وميكنك  جامعة بريزيت- مركز تطوير االإعالم، الذي يوفر برناجًما �سنويًّ

معرفة هذه الدورات ومواعيدها عن طريق االت�سال مبركز تطوير االإعالم على الرقم التايل:
2982989 - 02، اأو على املوقع االإلكرتوين للمركز: 

http://home.birzeit.edu/medi 
ومن اأجل برنامج تعليمي كامل لتقنيات ون�سائح الت�سوير، راجع مركز الو�سائط الرقمية التعليمي الذي 

اأعده بول جرابوفيت�ص، واإلني �سيدلر وباميال رينولدز، على املوقع:
http://kdmc.berkeley.edu/tutorials/shooting_tips

كما ميكن االطالع على نظرة عامة على ت�سوير الفيديو على املوقع التايل:
http://www.mediacollege.com/video/camera
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مونتاج الفيديو •

مبجرد االنتهاء من ت�سوير الفيديو اخلا�ص بك، هناك ثالث خطوات مطلوبة للح�سول على املنتج النهائي. 
اأواًل حتديد �سريط الفيديو، اأو حتويله من الكامريا )ال�سريط، اأو القر�ص ال�سلب، اأو قر�ص الذاكرة( اإىل 

جهاز الكمبيوتر؛ ثم عملية مونتاج الفيديو؛ واأخرًيا ت�سدير الفيديو الإنتاج الفيلم النهائي.
وينبغي اأن يكون برنامج واحد قادًرا على اأن يقوم بهذه اخلطوات الثالث، وحاليًّا، الربنامج االأكرث �سعبية 
اأبل  Apple وهو متوافق فقط مع اأجهزة  Final Cut Pro الذي طورته �سركة  ملنتجة الفيديو رقميا هو 
Adobe Premiere الذي يعمل على اأجهزة ماكينتو�ص واأجهزة  ماكينتو�ص. وهناك برنامج مماثل هو 
ويندوز. كما ت�ستخدم العديد من موؤ�س�سات االأخبار اليومية اأي�سا برنامج مونتاج ُيدعى Avid الذي يعمل 
 ،iMovie فقط على اأجهزة ويندوز. وتوجد اأي�سا برامج للمحررين غري مهنية اأكرث ب�ساطة و�سهولة، مثل

الذي ياأتي مع اأجهزة ماكينتو�ص، وغريها من املنتجات املماثلة.

وبعد اأن يجهز الربنامج الفيديو على الكمبيوتر، ي�سبح الفيديو متاًحا على �سكل لقطات يف برنامج املونتاج 
ميكن تركيبها مًعا الإعداد الفيديو الذي تريده.

اأخرًيا وبعد املونتاج، يحتاج الفيديو اأن ُي�سغط كي ي�سبح اأ�سغر حجًما لتحميله على االإنرتنت، وحتويله اإىل 
 .).avi( اأو ).mov( ملف فيلم من نوع

.DVD وميكن مللف الفيلم النهائي اأن يتم حتميله على يوتيوب اأو ن�سخه على قر�ص
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الصـــور

اختيار الكاميرا التي سيتم استخدامها
ي�سكل الت�سوير جزًءا اأ�سا�سيًّا من �سرد الق�س�ص، فمنذ اخرتاع الكامريات، ا�ستخدمت ال�سور الفوتوغرافية 
لتوثيق االأحداث وت�سوير حلظات بطرق ال ت�ستطيع الكلمات التعبري عنها يف كثري من االأحيان. ومع مرور 
ال�سنني، تقدم الت�سوير الفوتوغرايف من الناحية التكنولوجية واأعطى ال�سحافيني قدرة اأكرث على التقاط 
اأف�سل ال�سور ب�سكل اأ�سرع وكفاءة اأكرث. هذا الربنامج التعليمي �سيغطي بع�ص التكنولوجيات الرئي�سة يف 

الكامريات احلالية، و�سوف يذكر بع�ص االختالفات الرئي�سة يف اأنواع الكامريات. 

يف الت�سوير الرقمي، هناك مئات االأنواع من الكامريات ملختلف التخ�س�سات واملقا�سد. ولكن يف نطاق هذا 
الربنامج التعليمي، ق�سمنا اال�ستخدام ال�سحايف للكامريات اإىل ثالثة اأنواع اأ�سا�سية: 

.)SLR( اأ.     الكامريات ذات انعكا�ص العد�سة الواحدة
ب.   كامريات �سّوب و�سّور املتقدمة.

ج.    كامريات �سّوب و�سّور اال�ستهالكية.

ولكل كامريا اأ�سعار ومزايا خمتلفة. و�سيغطي هذا الدليل التعليمي االختالفات االأ�سا�سية بني اأنواع هذه الكامريات.
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)SLR( أ . الكاميرات ذات انعكاس العدسة الواحدة

العني.  اإىل  ت�سل  ال�سورة من خالل عد�سة  تعك�ص  الكامريا  با�ستخدامها مراآة داخل  الكامريا  تعمل هذه 
وعند ال�سغط على الزر، تقلب املراآة ب�سرعة للخروج من الطريق وت�سمح لال�ست�سعار )اأو الفيلم( بالتقاط 

: SLR ال�سورة كاآلية انعكا�ص للعمل. وي�سف لنا فيلم ال�سور املتحركة هذا كيفية عمل
http://www.ted.photographer.org.uk/camera_types.htm#single-lens-reflex

وب�سكل عام، فاإن كامريات SLR ممتازة للم�سورين املحرتفني اأو اجلادين الذين يرغبون بال�سيطرة الكاملة 
على ال�سور. والأن اأنواع كامريات SLR ت�ستخدم مراآة، فاإنه ال يوجد ب�سفة عامة معاينة حية لل�سورة على 
ظهر هذه الكامريات على �سا�سات الكري�ستال ال�سائل. )اإال اأنه مت تقدمي عدد قليل من النماذج التي اأدخلت 
زمن  من  نف�سها  االآليات  من  العديد  الرقمية   SLR كامريات  وت�ستخدم  امليزة(.  هذه  ت�سمل  والتي  موؤخرا 
االأفالم والعديد من املزايا مثل اال�ستجابة ال�سريعة، وقوة التحمل، ودقة ال�سور. وت�سمل بع�ص اخل�سائ�ص 

االأ�سا�سية لكامريا SLR ما يلي :

	العد�سات القابلة لالإزالة التي ميكن اأن حتول لت�سمل جمموعة متنوعة من احلاالت. •

	املزيد من ال�سيطرة على الرتكيز والتكبري، ف�ساًل عن دقة اأكرث يف هذه ال�سوابط. •

	حت�سني املرونة والقدرة على التعر�ص التي توفر مزيدا من االإبداع يف كيفية التقاط ال�سورة. •
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	فارق زمني قليل اأو مهمل عند التقاط ال�سور. •

	وعموًما، نوعية اأف�سل لل�سور، اإذ اإن العد�سات م�سنوعة من الزجاج عايل الدقة. •

	عادة ال يوجد بها فيديو اأو امليزات التي توجد عادة يف الكامريات امل�سممة للم�ستهلك العادي. •

ا العد�سات وملحقاتها.   ا، وخ�سو�سً 	عادة ما تكون مكلفة جدًّ •

ونيكون   Canon كانون  �سركتي  من  النوع  هذا  من  كامريا  اقتناء  وفعالة وميكن  SLR جمربة  كامريا  اإن 
Nikon. ولكلتا العالمتني التجاريتني جمموعة متنوعة من االختيارات باأ�سعار خمتلفة. وي�ستخدم معظم 

امل�سورين ال�سحافيني اأحد هذين النوعني، وكالهما معروف يف �سناعة الت�سوير ال�سحايف.
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ب . كاميرا صوّب وصوّر المتقدمة

خط  اإنتاج  يف  الكامريا  �سناعة  بداأت  اأقل،  بتكلفة  اأف�سل  لكامريات  املتنامية  ال�سوق  حلاجة  نظًرا 
تكون  ال  عادًة  الكامريات  هذه  ويف  املتقدمة”،  و�سّور  “�سّوب  عليها  يطلق  التي  الكامريات  من  جديد 
اإال  عاك�سة(،  مراآة  توجد  ال  )حيث  امل�سطلح  تعريف  يف   SLR لي�ست  وهي  لالإزالة،  قابلة  العد�سات 
جودة  ذات  زجاجية  وعد�سات  اأف�سل،  تكبري  بينها  من   ،SLRـ ال  مزايا  من  العديد  تت�سمن  اأنها 
اأو  الهواة،  للم�سورين  رائعة  الكامريات  هذه  التعر�ص.  مدى  على  �سيطرة  اأكرث  تكون  ما  وعادًة  اأعلى، 
االأ�سخا�ص اجلادين يف الت�سوير ولكن ال يعرفون الكثري عن مكونات التعر�ص. وفيما يلي بع�ص �سمات 

الكامريات: االأنواع من  هذه 

	اأنها كامريا ت�ستخدم العديد من الوظائف التلقائية جلعلها �سهلة اال�ستخدام حتى الأب�سط امل�ستخدمني. •
	على الرغم من اأنها حتتوي على العديد من ال�سمات االأ�سا�سية التلقائية، اإال اأن العديد من ال�سوابط ال  •

تزال عالية التخ�سي�ص وت�سمل امليزات املتقدمة.
	العد�سات ب�سفة عامة ذات جودة اأعلى من كامريات �سّوب و�سّور العادية ولديها قدرات تكبري اأف�سل. •

. 	 •SLRلدى هذه الكامريات قدرات فيديو ال متلكها معظم ال ـ
	ت�سمل عيوبها التاأخر والوقت ال�سائع عند التقاط ال�سور. •

 . 	 •SLR اأما التكبري فلي�ص جيًدا كما اأنها ال توفر تبديل العد�سات مثل

ومع هذا النوع من الكامريا، هناك العديد من اخليارات بل واأكرث من فئة SLR، ولكن من االأنواع املجربة 
التجارية من حيث اجلودة و�سهولة اال�ستخدام هما  اأف�سل العالمات  اثنان من  اأثبتت جودتها، ثمة  والتي 

.Nikon  ونيكون  Canon  كانون
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ج . كاميرا صوّب وصوّر االستهالكية

قفزات  حققت  و�سّور  �سّوب  كامريات  اإن  باملهمة.  القيام  ميكنها  كامريا  حتتاجه  ما  كل  يكون  اأحياًنا، 
تكنولوجية مذهلة من حيث اجلودة والقدرة يف ال�سنوات االأخرية. وت�ستطيع العديد من كامريات امل�ستوى 
اال�ستهالكي التقاط �سور عالية الدقة وفيديو مع احلفاظ على لون جيد. ويف حني اأنه ما زال هناك الكثري 
من العوائق التقنية ال�ستخدام هذه الكامريات، فهي خيار مرغوب لل�سحافيني الذين يعرفون القليل عن 
يلي بع�ص �سمات  اأخبار عاجلة. وفيما  بب�ساطة، يحتاجون دعًما يف حالة وجود  اأو  الفوتوغرايف،  الت�سوير 

هذه الكامريا:

	�سهلة اال�ستخدام وذات ميزات تلقائية متاًما. •

	�سغرية احلجم. •

	اأرخ�ص �سعًرا من اأنواع الكامريات االأخرى. •

	ت�سّور فيديو، واأحياًنا لديها مّيزات للم�ستهلكني لي�ست متوفرة يف الكامريات رفيعة امل�ستوى. •
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	ت�سمل عيوبها اال�ستخدام الراكد عند التقاط ال�سور، والكثري من التاأخري. •

	حمدودة التكبري، فت�سطر اإىل االقرتاب من مو�سوع ال�سورة. •

	 اأقدام فقط. ا لديه درجة فعالية ق�سوى ت�سل اإىل 5 - 10• فال�ص �سغري جدًّ
	حمدودية القدرة يف ال�سيطرة على التعر�ص، اأو الرتكيز على جوانب اأخرى من ال�سورة. •

يف هذه الفئة، ين�سح باختيار نوعيات من الكامريات التي لها تاريخ يف الت�سوير الفوتوغرايف، مثل العالمات 
التجارية نيكون Nikon وكانون Canon واأوليمبو�ص Olympus واليكا Leica. وهناك بع�ص ال�سركات 
ا ت�سنع  التي ت�سنع كامريات الفيديو ب�سكل اأ�سا�سي، وتعترب معيارية يف �سناعة البث يف العامل، ولكنها اأي�سً

كامريات الئقة، وت�سمل هذه ال�سركات �سوين وبانا�سونيك.
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مونتاج الصور •

بعد اأن تلتقط ال�سور، عليك اأن حتّولها من الكامريا )قر�ص الذاكرة( اإىل جهاز الكمبيوتر، و�ستحتاج من اأجل 
ذلك اإىل  الكابل املوجود مع الكامريا الذي يربط الكامريا مبخرج USB يف جهاز الكمبيوتر، وبعد ذلك ميكن 
جمع ال�سور وتن�سيقها يف الربنامج الذي تختاره. اإن برنامج iPhoto الأجهزة املاكينتو�ص هو برنامج �سهل 

ا وقويًّا. ومفيد، اأما Photoshop، فهو املعيار يف هذا املجال باعتباره برناجًما متخ�س�سً

مثل  اآخر  برنامج  اأي  اأو  والويندوز  املاكينتو�ص  اأجهزة  على  يعمل  الذي   Photoshop مثل  برناجًما  اإن 
Apterture  الذي يعمل فقط على اأجهزة املاكينتو�ص؛ اإن هذه الربامج ت�سمح لك بتنظيم �سورك ومنتجتها 

وت�سلح  ال�سور،  وتق�ّص  االألوان،  ت�سحح  اأن  الربامج  هذه  فباإمكان  تعديالت،  اأو  حت�سينات  باأي  والقيام 
االأخطاء، وت�سيف جميع اأنواع املوؤثرات.

ومن اأجل ق�س�ص الو�سائط املتعددة التي تركز على ال�سور، غالًبا ما يختار ال�سحايف تقدمي عر�ص لل�سور 
مع ن�ص م�ساحب لها، اأو عر�ص �سرائح ال�سورة وال�سوت، حيث تتغري ال�سور بينما يحكي ال�سوت ق�سة.

SoundSlides، وهو  حاليًّا، يوجد برنامج على م�ستوى �سناعة عر�ص �سرائح ال�سوت وال�سورة ي�سمى 
�سهل اال�ستخدام ويجعل ال�سرائح جاهزة للتحميل والعر�ص على �سبكة االإنرتنت، كما اأن با�ستطاعة برامج 

ا عر�ص �سرائح ال�سور فقط اأو ال�سورة وال�سوت مًعا. مونتاج الفيديو اأن ت�سنع اأي�سً

ملزيد من التدريب املف�سل حول كيفية ا�ستخدام االأنواع املختلفة من الكامريات، وللتدريب يف جمال برامج 
 ،Soundslides و Photoshop مونتاج ال�سور وكيفية اإن�ساء عرو�ص �سرائح ال�سور با�ستخدام برناجمْي

ميكن االطالع على موقع مركز نايت للو�سائط الرقمية:
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/cat/photo
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الصــوت

مسجالت الصوت •

ا لفناين  م�سجالت ال�سوت الرقمية املحمولة م�سممة ال�ستخدامات كثرية وخمتلفة، وبع�سها موجه خ�سي�سً
الت�سجيل املو�سيقيني، والبع�ص االآخر مت ت�سميمه جلمع االأخبار االإلكرتونية يف هذا املجال. ومن املهم فهم 

االختالفات يف املزايا التي يوفرها كل م�سجل.

وثمة فجوة  الوا�سع.  ونطاقها  التكلفة  ال�سوق من حيث  املحمولة جديدة يف  الرقمية  ال�سوت  اإن م�سجالت 
العام،  البث  ملعايري  تكفي  عالية  جودة  توفر  ال  التي  الرخي�سة  »امل�ستهلكة«  ال�سوت  م�سجالت  بني  كبرية 
وم�سجالت ال�سوت املهنية ذات النوعية املقبولة. وبالرغم من اأن الفجوة ت�سيق كل عام، فهناك املزيد من 
امل�سجالت االأر�سية ذات اجلودة واالأ�سعار املعتدلة. ومن املهم فهم االختالفات بني خمتلف امل�سجالت وما 

تقدمه من مزايا.

الصوت اختيار مسجالت  •

بعد االطالع على م�سجالت ال�سوت، ثمة خم�سة معايري يجب االأخذ بها عند �سراء اأجهزة ت�سجيل �سوت 
رقمية حممولة:

-   التكلفة: ب�سكل عام، ت�سرتي غرف االأخبار عدة م�سجالت �سوتية لدعم عمل موظفيها. وب�سبب ارتفاع 
االأ�سعار، ت�سبح عملية ال�سراء باجلملة مكلفة للغاية. كما يجب عليك اأي�سا االأخذ بعني االعتبار تكاليف 

الت�سليح وال�سيانة.
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ا من امل�سجالت  -   اجلودة: هل يعطيك امل�سجل القدرة على ا�ستخدام مايكروفون خارجي؟ عدد قليل جدًّ
امل�سجل مدخل   امليدانية. هل لدى  التقارير  اإعداد  اال�ستفادة منها يف  فيها ميكروفونات داخلية ميكن 

XLR )درجة مهنية(، مدخل TRS) Tip-Ring Sleeve( اأم جمرد رافعة م�سغرة؟

-   التن�سيق: هناك نوعان من امللفات ال�سوتية: م�سغوطة وغري م�سغوطة. م�سجالت ال�سوت الرخي�سة 
االلتقاط  عملية  اأثناء  جودتها  من  يقلل  الذي  االأمر  ت�سجيلها،  يتم  التي  ال�سوت  ملفات  ب�سغط  تقوم 
والت�سجيل. لي�ص هذا فح�سب، بل اإنه عند القيام بعملية املونتاج ومن ثم اإعادة �سغط امللف، تقل جودة 
ال�سوت اأكرث يف املنتج النهائي. لذا ُين�سح ب�سراء جهاز ت�سجيل من �ساأنه اأن ي�سمح بالتقاط �سوت غري 

.).wav, .aiff( م�سغوط

نف�ص  وتتطلب   ،SLR الرقمية  الكامريا  مثل  ال�سعر  مرتفعة  امل�سجالت  هذه  بع�ص  والفخامة:  املتانة     -
االإ�سالح املطلوب يف االأجهزة االإلكرتونية الفخمة.

-   قوة االأداء: رمبا هذه واحدة من معظم ال�سمات التي يتم جتاهلها يف م�سجالت ال�سوت. هل ميكن اإزالة 
البطاريات؟ ما  نوع البطاريات امل�ستخدمة؟ هل ميكن احل�سول عليها ب�سهولة؟ ما هو ا�ستهالك الطاقة 

للجهاز؟ هل �ست�ستمر وقًتا طوياًل بنف�ص جمموعة البطاريات اأو قبل اإعادة �سحنها؟
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التكلفة مقابل الجودة •

يف عامل الو�سائط املتعددة و�سرد الق�س�ص، يدور جدل حول اأهمية جودة املحتوى على ال�سبكة االإلكرتونية، 
وهناك جمموعة من االآراء تتبنى فكرة اأن املعدات الرخي�سة، طاملا اأنها تقوم باملهمة، فهي »جيدة مبا فيه 
الكفاية لل�سبكة« )وهي عبارة �سائعة ت�ستخدم يف غرف االأخبار(. وال تخلو هذه احلجة من بع�ص ال�سحة 
يف ع�سر تقدم فيه اخلدمات مثل يوتيوب فيديو ذا نوعية متوا�سعة جلمهور على ا�ستعداد لقبول عيوبه، 

وحل�سن احلظ، فاإن �سوق املعدات الرخي�سة الذي يوفر منتجات عالية اجلودة يف تزايد ب�سكل يومي.

الذي  الو�سيط  امل�ساهدون  فيها  ين�سى  بطريقة  ق�سة  �سرد  على  القدرة  تعزز  اجلودة  اإن  القول  وميكن 
ي�ستخدمونه. فيمكن الأي �سخ�ص مفتون ب�سرد ق�سة قوية اأن يتحول ب�سهولة عن ذلك عندما تتم مقاطعته 
اأن يهدف من  اأنه ينبغي  التاأكيد  اأو انخفا�ص ال�سوت. كما ميكن  اأو �سو�ساء،  اأو من �سوت رياح  بهم�سة، 
يريد الن�سر الأعلى املعايري عند الن�سر على املواقع االإلكرتونية، حيث اإن اجلودة هي تلك التي من �ساأنها اأن 
متيز اأحًدا عن غريه من املدونني، والنا�سرين الذاتيني، و�سركات العالقات العامة والوكاالت احلكومية التي 

ت�سارك كلها يف اإنتاج االأخبار.

المدخالت • 
هناك ثالثة مدخالت اأ�سا�سية للميكروفون توجد على م�سجالت ال�سوت الرقمية. وحيث ال ميكن للمو�سل 
وحده اأن ي�سمن جودة جيدة يف الت�سجيالت اخلا�سة بك، فاإن م�سجالت ال�سوت عموًما مع مو�سالت ذات 

جودة اأعلى ت�سنف على اأنها من بني االأف�سل. وت�سمل االأنواع الثالثة من الو�سالت ما يلي :
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•  XLR

وهو رابط يت�سم باأعلى م�ستوى من اجلودة. وي�سمى رابًطا “متوازًنا”، مبعنى اأن االإ�سارات االإيجابية 
على  ا  اأي�سً ي�ساعد  ما  اأر�سي،  الثالث  املقب�ص  التدخل.  بحيث متنع  متوازنة  �سواء  على حد  وال�سلبية 
اأن ي�سل  نف�سه ب�سفة عامة ذو جودة عالية وميكن  والكابل  به.  املرغوب  التدخل غري  الق�ساء على 

ا اآلية قفل متنع االإزالة العر�سية. مل�سافات طويلة. وتوجد لدى الرابط اأي�سً

• ¼ Tip-Ring Sleeve (TRS) or  رافعة

هو  فيه  العيب   .  XLR كابل  مزايا  من  كل  على  حت�سل  بحيث  متوازن،  خط  ا  اأي�سً هو  الرابط  هذا 
بالن�سبة  ممتازة  هذه  وتعترب  االإزالة.  �سهل  القاب�ص  اإن  حيث  الرابط،  على  للتاأمني  اآلية  وجود  عدم 
لالأدوات على خ�سبة امل�سرح واآلة ال�سوت، حيث اإنها بحاجة اإىل اأن يتم ف�سلها عن القاب�ص يف كثري 

من االأحيان. وبالن�سبة مل�سجالت ال�سوت، فيمكن اأن يعني ذلك انقطاًعا عر�سيًّا.

8/1 • الرافعة المصغرة 

القواب�ص  هذه  عن  واملعروف  للغاية،  اجلودة  منخف�سة  عموًما  وهي  الروابط.  من  نوع  اأ�سواأ  وتعترب 
اأنها ت�سمح بت�سرب الكهرباء ال�ساكنة. ويف اأغلب االأحيان، يكون الرابط غري متوازن، وبالتايل تزداد 
اإمكانية التدخل ب�سكل كبري. وعادة اإذا ما مت حتريك اأي من هذه القواب�ص وهي مو�سولة، فيمكن اأن 

يوؤدي ذلك اإىل ت�سرب �ساكن.
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التنسيق •

معظم م�سجالت ال�سوت الرقمية تقوم بت�سجيل ال�سوت ب�سكل »غري م�سغوط« )اأو م�سغوط من دون �سياع 
اجلودة(، وهذا مهم، الأنه من املمكن اأن تنخف�ص جودة ال�سوت ب�سكل ملحوظ عند الت�سجيل على MP3؛ 
وحتى ميكن اأن يكون اأكرث رداءة اإذا كان �سيتم فتح ملف MP3 ومنتجته ومن ثم اإعادة �سغطه لال�ستخدام 

على ال�سبكة.

ويوؤدي االإفراط يف �سغط ملف ال�سوت اإىل اإنتاج �سوت م�سوه وفيه رنة. ومن املهم فهم �سكل امللف الذي 
ا فهم مدى توافقه مع النظام اخلا�ص بك. ينتجه امل�سجل اخلا�ص بك واأي�سً

-        ونذكر هنا مجموعة من أنواع الملفات الصوتية :

	 •WAV (.wav)

 “املوجة” اأو �سيغة ال�سوت املوجي ال�سكل، وهو �سناعة قيا�سية ل�سيغة غري م�سغوطة.

	 •BWV (.wav)

االإ�سافية  اخل�سائ�ص  بع�ص  يت�سمن  ولكنه  املوجة،  امتداد  نف�ص  ي�ستخدم  البث”،  “موجة  �سيغة 
للمزامنة واإدارة ملف اأكرب. )اأي�سا .w03.،w02.،w01 الخ(.

 	 •AIFF

“تن�سيق ملف ال�سوت املتبادل”، تن�سيق ملف �سوتي من ملكية اأبل وي�ستخدم طريقة �سغط غري قابلة 
لل�سياع، ما يعني اأنه ال يخ�سر من جودة امللف.

 	 •AAC (.wav)

ملكية ميكرو�سوفت ويندوز التي من املمكن اأن تكون م�سغوطة اأو  من  �سيغة  ميديا”،  ويندوز  “�سوت 
غري م�سغوطة. 

المتانة •

من الوا�سح اأن هذا جانب مهم، حيث اإن العديد من م�سجالت ال�سوت الرقمية م�سنوعة من البال�ستيك 
فمن  املزايا،  من  العديد  لديها  التي  معدنية  اأغلفة  على  يحتوي  االآخر  البع�ص  اأن  حني  يف  الوزن،  خفيف 
ا�ستخدام  باليد عند  اإىل م�سكها  تقلل من احلاجة  اأي�سا  ولكنها  للك�سر،  تكون مقاومة  اأن  اإىل  جهة، متيل 
امليكروفونات املدجمة. هذه �سفة للعديد من م�سجالت ال�سوت التي ال يدركها العديد من امل�ستخدمني حتى 

يقوموا ب�سرائها. 

الطاقة •

ا من اجلوانب املهمة التي يتم اإغفالها يف م�سجالت ال�سوت، اإذ اإن بع�ص م�سجالت ال�سوت  الطاقة اأي�سً
ا اإذا  تقبل بطاريات قابلة لل�سحن. وثمة م�سجل ببطاريات قابلة لل�سحن وغري قابلة لالإزالة، وهذا �سيئ جدًّ

فرغت البطارية يف امليدان.
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الميكروفونات •

الكامريا.  عد�سة  ميثل  امليكروفون  فاإن  الفوتوغرايف،  بالت�سوير  ال�سوتي  الت�سجيل  مقارنة  اأردنا  اإذا 
الذي يحدد  االأ�سا�سي  العامل  والعد�سة هي  النظام،  واأ�سا�سيًّا يف  ا  الكامريا مكوًنا مهمًّ ففي حني تبقى 
اجلودة؛ يلعب امليكروفون دوًرا حا�سًما يف جودة ال�سوت املرغوب بها عند الت�سجيل ال�سوتي. اإن ا�ستخدام 

ميكروفون رخي�ص الثمن حتى عند ا�ستخدام م�سجالت ال�سوت االأكرث تطوًرا، �سينتج �سوت رديًئا.

النوعية: يف حني اأن هناك اأنواًعا متعددة من تقنيات امليكروفونات موجودة يف ال�سوق اليوم، اإال اأن هناك 
نوعني اأ�سا�سيني من امليكروفونات املتوفرة يف معظم املحال التجارية. يرتاوح كال النوعني بني اأجهزة 
رخي�سة يتم التخل�ص منها بعد اال�ستعمال اإىل اأجهزة ذات جودة عالية، لذا، فمن املهم �سراء ميكروفون 

مهني لعالمة جتارية ذات �سمعة جيدة.

املكثف )condenser(: تتطلب هذه النوعية من امليكروفونات م�سدر طاقة خارجيًّا، ويتم ا�ستخدامها 
ي�سيف  حيث  الوهمية«،  »الطاقة  تدعى  ما  ا�ستخدام  يتم  اأن  املمكن  ومن  اال�ستوديوهات،  يف  عادة 
النوع من  امليكروفون بالطاقة. ومن عيوب مثل هذا  امليكروفون الكهرباء للم�ساعدة يف تزويد  مدخل 
امليكروفونات اأنها لي�ست على قدر عاٍل من املتانة، باالإ�سافة اإىل اأنها معر�سة للرطوبة والعوامل اجلوية، 

فهي لي�ست مثالية للتقارير امليدانية.

لكن  غالية،  اإىل  رخي�سة  من  اأ�سعارها  وترتاوح  جدا.  املتني  النوع  من  امليكروفونات  هذه  الديناميكية: 
الفائدة الرئي�سة يف كون هذه امليكروفونات تتحمل الرطوبة والعوامل اجلوية على حد �سواء.
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كال النوعني من امليكروفونات لديه »منوذج التقاط« يقوم بتحديد املنطقة االأكرث ح�سا�سية اللتقاط ال�سوت: 
امليكروفونات متعددة االجتاهات تلتقط ال�سوت من كافة اجلهات ب�سكل مت�ساٍو، حيث اإن هذه امليكروفونات 
  Cardioids الكارديويد  ميكروفونات  البيئة(.  يف  )االأ�سوات  املحيطة  االأ�سوات  اللتقاط  ا  جدًّ منا�سبة 
اأكرث حتديًدا لالجتاه، وت�سمح للم�سجل بتوجيه امليكروفون اإىل اجلهة التي يريد التقاط ال�سوت منها. كال 
النوعني من امليكروفونات لديه مزايا وعيوب يف اأو�ساع متعددة. من املهم �سراء امليكروفون املنا�سب للبيئة 

التي �سوف تقوم الت�سجيل فيها.

ال�سو�ساء  على  الق�ساء  يف  ت�ساعد  الأنها  املقابالت،  الإجراء  جيدة  االجتاهية  امليكروفونات  عام،  ب�سكل 
واالأ�سوات املحيطة. من جهة اأخرى، امليكروفونات �سديدة االجتاهية، مثل ميكروفونات البنادق، من املمكن 

اأن تكون خادعة اإذا مل يتم ت�سويبها بال�سبط على الهدف.

وامليكروفونات متعددة االجتاهات جيدة اللتقاط االأ�سوات املوجودة يف البيئة واملحيط. فاإذا اأردت القيام 
فاإن  خمتلفة،  اجتاهات  من  قادًما  ال�سوت  م�سدر  يكون  حيث  مثاًل  لفرقة  ت�سجيل  اأو  غرفة  يف  بت�سجيل 

امليكروفونات متعددة االجتاهات �سوف توفر التغطية االأف�سل.
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خامسًا :  تجميع كل شيء معا: منتج االنترنت النهائي
�سيكون عليك م�ساركته  و�سائط متعددة،  واإن�ساء م�سروع  االإعالم جلمع  و�سائل  اأدوات  ت�ستخدم  عندما 
جمهور  قبل  من  وا�ستخدامه  عر�سه  ميكن  بحيث  االإنرتنت  �سبكة  على  حتميله  يعني  وهذا  العامل،  مع 
باإن�سائها وتن�سيق  عاملي. ويختلف االإجراء ب�ساأن كيفية القيام بذلك، ح�سب تن�سيق امل�ساريع التي قمت 

النهائية. الوجهة 

إرسال المشروع إلى موقع إنترنت موجود

على �سبيل املثال، اإذا كنت قد اأعددت فيديو اأو مقاطع �سوت اأو �سرائح وتنوي و�سعها على مدونة اأو موقع 
ا اإىل هذا املوقع. ويف بع�ص االأحيان، ميكنك  قائم اأ�ساًل، فمن املحتمل اأن حتتاج فقط اإىل اإر�سالها اإلكرتونيًّ

و�سع هذا امل�سروع على DVD اأو قر�ص �سلب خارجي واإعطاوؤه اإىل م�سوؤول اأو حمرر املوقع.

يعطيك  وقد  االإنرتنت،  ال�ستخدام  ت�سطر  اأن  املحتمل  فمن  كبري،  م�سروع  ملف  �سرت�سل  كنت  اإذا  ولكن 
ال�سخ�ص الذي و�سع امل�سروع على االإنرتنت تعليمات عن كيفية اإر�ساله، اأو قد تتمكن من حتميله على موقع 

.www.yousendit.com مل�ساركة امللفات مثل

يف معظم احلاالت، �سوف يتم حتميل امل�سروع على موقع على �سبكة االإنرتنت با�ستخدام بروتوكول ي�سمى 
عرب  اآخر  اإىل  حا�سوب  من  البيانات  من  كبرية  كميات  لنقل  و�سيلة  وهو   ،)FTP( امللفات  نقل  بروتوكول 

االإنرتنت، ومن املمكن حتميلها مبا�سرة اإىل املوقع، واأحيانا مع ا�سم م�ستخدم وكلمة �سر.

.Cyberduck ب�سيط وجماين مثل FTP وميكنك اأي�سا ا�ستخدام برنامج

وهناك اأمثلة تو�سيحية مف�سلة حول كيفية حتميل ملفات وحتى مواقع باأكملها عن طريق FTP، ميكن العثور 
عليها على موقع مركز نايت للو�سائط الرقمية التابع لكلية ال�سحافة يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي:

http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/ftp

ا و�سع م�سروع الو�سائط املتعددة اخلا�ص بك على مدّونة )blog( اأو غريها من اأنظمة اإدارة  كما ميكن اأي�سً
الدخول وحتميل  لت�سجيل  بها  اإجراءات خا�سة  املختلفة  االإنرتنت  �سبكة  واملواقع على  وللمدونات  املحتوى. 

امللفات واملحتوى.

إنشاء موقع ويب

وميكن مل�سروع الو�سائط املتعددة اأن يتخذ �سكل موقع ويب باأكمله، ولي�ص جمرد عر�ص ال�سور اأو الفيديو 
املتعددة،  الو�سائط  كم�سروع  بك  ويب خا�ص  موقع  باإعداد  ترغب  كنت  فاإذا  اآخر.  موقع  على  ُيو�سع  الذي 

فهناك عدة طرق الإن�ساء موقع ويب.
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اإن برنامج Adobe Dreamweaver   هو برنامج ت�سميم �سفحات ويب ميّكنك من كتابة ن�ص واإ�سافة 
عنا�سر الو�سائط املتعددة مبا�سرة اإىل �سفحة ما قدر ما ت�ساء با�ستخدام برنامج معاجلة الن�سو�ص مثل 
Microsoft Word، ويقوم Dreamweaver بتحويل الن�ص وت�سميم ال�سفحات ور�سوماتها اإىل كود 

HTML الذي يقراأه م�ستعر�ص االإنرتنت.

-  من اأجل دليل تعليمي �سامل حول ا�ستخدام Dreamweaver الإن�ساء موقع ويب، ميكنك زيارة الدليل 
التعليمي ملركز نايت للو�سائط الرقمية: 

http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/dreamweaver /

ا العديد من االأدوات االأخرى التي ت�سمح لك باإعداد عر�ص الويب الذي تريده بال�سبط. وميكنك  وهناك اأي�سً
العثور على اأدلة تعليمية حمددة و�ساملة عن برنامج Flash، وعن ا�ستخدام HTML، وا�ستخدام اخلطوط 

وت�ساميم الويب اجلاهزة، واأدوات اأخرى ل�سبكة االإنرتنت، وذلك على املوقع: 
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/cat/webdev




