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Abstract  Keywords 
 اتالمعلوم إیصال خالل منوذلك  الفضائیة القنوات في المھمة القوالب أحد التلفزیوني التقریر یعد

 العمل وتقالید سییمقا وفق مھنیة بطریقة المتلقي لىإ المختصین نطباعاتاو األحداث وتفاصیل
 ویتنافس .األخرى وقوالبھا األخرى خبارألا مصادر عن كامل بشكل تختلف وھي ،التلفزیوني

 بھا تصل التي والطریقة نظره وجھة حسب كل ،مختلفة أفكار یجادإل بینھم فیما سلونراالم
ً  الحدث وتفاصیل ،المعلومات ً سیاسی كان أیا ً ثقافی ،ا ً ریاضی ،ا فزیونیة بصفة تعاني الصحافة التلی .ا

ظ فاحالففي المتوسط ال یمكن أن . درجة االنتباه بشكل كبیر لدى المشاھدین قلةعامة من ظاھرة 
و بین  ،لكن التنافس الشدید بین الفضائیات من جھة. أكثر من أربعین ثانیة لمدة مشاھدالعلى انتباه 

ً أمام مال على بقاءاإل التلیفزیونات الحكومیة من جھة أخرى یجعل من الصعب شاشة شاھد مشدودا
إال  ق یتحق فإن ذلك لن. ألطول فترة ممكنة ةشاشالالمشاھد أمام ومن أجل الحفاظ علي . التلیفزیون
الجدیدة في قالب جذاب و بسیط و العمل على تقدیم أكبر كم ممكن من المعلومات الدقیقةمن خالل 

جھة إلى منصات التواصل االجتماعي، عادیة جدا، كانت أغلب التقاریر التلفزیونیة، أو المو .ھ المشاھدیتقبل
أنتجت   (BBC)لكن ھیئة اإلذاعة البریطانیة. بل أحیانًا متشابھة، تحتوي على نفس الصور ونفس الزوایا

درجة، حملت الُمشاِھدین إلى قلب الحدث من دون تحدید الزوایا وال انتقاء  )360ْ( قصًصا مصورة بتقنیة 
تا لقیصحافة الواقع االفتراضي، ودرجة،  )360( ْلـ ، فصحافة افي ذلك الوحیدة (BBC)لم تكن  .الصور

انتشاًرا كبیًرا واستخداًما ملحوًظا في تغطیة األزمات اإلنسانیة والحروب، واتخذت وسائل إعالم عالمیة 
 .يالجمھور في الماض اعتاد علیھوعربیة من ھذه التقنیات فرصة لتجارب صحفیة تفاعلیة مختلفة عما 

إلى التعرف على المتطلبات التصمیمیة والتكنولوجیة وأھم اآلت التصویر المستخدمة إلنتاج   یھدف البحث
اعتمد البحث في مساره على المنھج الوصفي  :منھجیة البحث .درجة 360التقاریر اإلعالمیة المنتجة بتقنیة 

درجة، للوصول لكیفیة مواكبتھا  360قنیة وتحلیل األسالیب المستخدة إلنتاج التقاریر اإلعالمیة المنتجة بت
  .للتطور التكنولوجي خاصة في عالم تكنولوجیا التصویر واإلنترنت

 الواقع االفتراضي  
 Virtual Reality 

 360كامیرات 
 360  Cameras 

 التقاریر االخباریة
 News Reports  
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Introduction 
 .درجة ، بمقاطع الفیدیو الغامرة 360مقاطع الفیدیو بزاویة  تعرف

ن  دیو م تم التسجیل وعرض الفی ث ی أو مقاطع الفیدیو الكرویة، حی
دة  امیرا واح تخدام ك ویره باس كل اتجاه، وفي نفس الوقت، ویتم تص

امیراتشاملة االتجاھات  ى . أو مجموعة من الك غیل عل اء التش وأثن
ل  رض مث اه الع ي اتج ارض ف تحكم الع ة ی طحة العادی الشاشة المس

ات عرض خاصة و  .البانوراما ى شاش غیلھا عل كما یمكن أیًضا تش
 .أجھزة عرض مرتبة في شكل كرة أو جزء من كرة

Statement of the problem 
اریر اإلخبار ر التق ارتعتب ل األخب ة لنق یلة ھام ة وس ھا . ی ا أسس لھ

تمر وخاصة . وقواعدھا الثابتة وجي المس ور التكنول إال أنھ مع التط
في ظل الثورة الرقمیة، وعالم السماوات المفتوحة، ووجود منصات 

كان لھذا .  سواء علي اإلنترنت أو اإلعالم الخاص. إعالمیة مختلفة
نا ي ص ا عل را بالغ وجي أث ور التكنول اریر التط كل التق عة وش

   :اإلعالمیة، وتقوم مشكلة البحث على السؤال الرئیس
اریر  اج التق ة إلنت میمیة والتكنولوجی ات التص ي  المتطلب ا ھ م

ر  360اإلعالمیة بتقنیة  ى الفك ة عل ذه التقنی درجة؟ وما مدي تأثیرھ
ودة  ى ج ا عل ة تأثیرھ التصمیمي للصورة االعالمیة ؟ وما ھي فعالی

  المیة؟  التقاریر اإلع
Objective 

ة  میمیة والتكنولوجی یھدف البحث إلى التعرف على المتطلبات التص
ة المنتجة  اریر اإلعالمی وأھم اآلت التصویر المستخدمة إلنتاج  التق

  .درجة 360بتقنیة 

Methodology 
الیب  ل األس في وتحلی نھج الوص ى الم اره عل ي مس ث ف د البح اعتم

تخ ة المس ة بتقنی ة المنتج اریر اإلعالمی اج التق ة،  360دة إلنت درج
الم  ي ع ة ف وجي خاص ور التكنول ا للتط ة مواكبتھ ول لكیفی للوص

  . تكنولوجیا التصویر واإلنترنت
Hypothesis 

تخدام آالت  .1 ة باس ودة عالی ة ذات ج یمكن إنتاج تقاریر إعالمی
  .درجة 360التصویر ذات تقنیة 

اعدت التكنو .2 اعي س ل االجتم رامج التواص ة وب ا الحدیث لوجی
  .درجة 360علي انتشار الفیدیوھات 

ة  .3 ورة بطریق اریر المص ي  360التق أثیرا عل ر ت ة أكث درج
 .الجمھور من التقاریر اإلعالمیة التقلیدیة

ن  360التقاریر اإلعالمیة المصورة  .4 داقیة م درجة  أكثر مص
 .التقاریر اإلعالمیة التقلیدیة

ویر  أدت التطورات .5 ى تط اریر إل التكنولوجیة في صناعة التق
ورة  ة والص ة عام ورة اإلعالمی میمي للص ر التص الفك

  .اإلخباریة خاصة
Research Questions 

 ماھي عناصر إنتاج التقاریر اإلعالمیة التقلیدیة؟ .1
 ماھي كامیرات الواقع االفتراضي؟ .2
 درجة؟ 360كیف یتم انتاج تقریر  .3
امج التواصل االجتماعي في التقاریر اإلعالمیة ما ھو أثر بر .4

 درجة؟ 360المصورة بتقنیة 
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Theoratical Framework 
 :التقریر التلفزیوني المیداني

ل  االت العم ر مج ن أكث داني م یعد العمل الصحافي التلیفزیوني المی
دیة ً و خطورة من كال  الناحیتین التحریریة و الجس  .الصحفي تعقیدا

ة  ً من الحس وسرعة البدیھ كما أنھ یتطلب مھارة عالیة و قدرا كبیرا
ى . و حسن التصرف ط إل ؤدي فق د ال ی داني ق فالخطأ في العمل المی

ً إلى فقدان المراسل نفسھ  .فقدان التقریر بل قد یؤدي أحیانا
ار  ي االعتب ذ ف وعند تنفیذ التقریر التلیفزیوني المیداني البد من االخ

 :ئیسةثالثة أمور ر
ا و ة، كم ادة المعلوماتی ن الم المراسل ھو المسؤل األول و األخیر ع

أنھ المسؤول األول و األخیر عن المادة الفیلمیة، كما إنھ سیظھر في 
 .التقریر بنفسھ، مما یتطلب تمكنھ من مھارة الحوار مع الكامیرا

ر فیما عدا ذلك، فإن التقریر التلیفزیوني المیداني تنطبق علیھ المعایی
وع،  دة الموض ل وح دي مث وني التقلی التقریر التلیفزی ذاتھا المتعلقة ب
ة  ووضوح اللغة، و قصر الجمل، و تقسیم التقریر إلى أجزاء منطقی

  .مترابطة، و غیرھا
و فیما یلي استعراض متكامل للعناصر الرئیسة التي یجب تحققھا 

 .عند إعداد التقریر المیداني
 :إعداد المادة المعلوماتیة

ي تع د المادة المعلوماتیة الدقیقة و المتكاملة ھي القاعدة األساسیة الت
  یمكن بناء التقریر المیداني علیھا، 

ً من الخطوات على النحو التالي  :وتتضمن تلك القاعدة عددا
 :اجراء البحث العلمي

الزم  ي ال ث العلم ي إجراء البح ل الصحفي ھ أن أھم خطوات العم
ب ا تى جوان ة لضمان اإللمام بش ات النظر المختلف وع ووجھ لموض

ھ ادر . تجاھ ن المص ادة م ك ع داني ال نمتل ل المی ة العم ي بدای فف
بقة أو  المعلوماتیة الموثقة إال الفكرة، لذا ال توجد أي افتراضات مس

 .اي صور نمطیة
وال یجب التردد في استشارة من لھم باع أطول في موضوع التقریر 

)،ً وع  صدیق طبیب إن كان الموضوع طبیا أو محام إن كان الموض
 ....)لھ عالقة بالقضاء،

واب ل الص أ یحتم ا خط ى أنھ ورة عل ع أي مش . كما یجب التعامل م
ث  ق للبح كما یجب ایضا استخدم المعلومات األولیة كي تنیر الطری

ات ت  .عن مزید من المعلوم ع اإلنترن الل مواق ن خ ؤال م تم الس وی
ب . المتخصصة او زیارة المكتبات العامة أو. ذات الصلة ذلك یج ك

 .التعامل مع األرشیف الصحفي المتاح عن الموضوع
ة  ارات البحثی ة المھ ب تنمی ا یج ة(كم ة و الفنی در ) التحریری بق

ث  اإلمكان، و ھو األمر الذي سیتحقق من خالل القیام بعملیات البح
 .الجادة و الصادقة مع كل تقریر جدید

 :البناء األولي للتقریر
ي بعد اإللمام بال اء أول دء ببن ان الب بح بإالمك یة یص معلومات األساس

ذلك . للتقریر ویر و ك ة للتص اكن المتوقع حیث أنھ یمكن تصور األم
ب، . الضیوف رابط أو مرت ر مت ي غی و بالتالي یمكن إعداد بناء أول

 ً ا ھا الحق تبعاد بعض ل اس اال . لكنھ یتضمن عناصر كثیرة من المحتم
ي  ً ف را اعد كثی وة تس ذه الخط وات أن ھ و الخط ة نح ي بثق المض

  .الالحقة
 :إجراء االتصاالت بالمعنیین باألمر

ق . المقصود ھنا األطراف التي لھا رأي في التقریر ان التحقی فإذا ك
إن  المصور عن المستوى المتدني للخدمات الصحیة لمستشفى ما، ف

األمر ین ب د المعنی ب . إدارة المستشفى أو المدیر العام ھو أح ذا یج ل
بھ لتحدید موعد للمقابلھ والتصویر معھ، مع التوضیح بانھ االتصال 

سیتم منحھ فرصة مكافئة للفرصة الممنوحة للرأي او الطرف اآلخر 
 .المعاكس او المختلف معھ في الراى

ي  توى الطب دین للمس ل رأي المنتق ن یمث ال بم ب االتص ث یج حی
دة  تقل(للمستشفى، كما یجب ایضا االتصال بجھة محای ب مس ). طبی

ي  ة الت دائرة االنتخابی ن ال اني ع ب البرلم ال بالنائ ن االتص ا یمك كم
ا میة . یتبعھا المستشفى ایض ات الرس ً الجھ ا ا أیض ین ھن ن المعنی وم

 .األخرى مثل مسئول بوزارة الصحة
 :إعادة بناء خط التقریر

ع  عادة ما یتعذر الحصول على الموافقة بالتصویر في مكان ما أو م
ین د المعنی ھ . أح ام وعلی ط الع اء الخ ادة بن تم اع ي أن ی ن الطبیع فم

دیل ى ب ور عل . للتقریر، إما باستبعاد ھذه العناصر، أو بمحاولة العث
ومرحلة إعادة بناء الخط العام للتقریر تساعد بشكل كبیر على تحدید 
بھ  یوف ش ل والض ت األفض ویر والتوقی ة للتص بھ النھائی اكن ش األم

 .المؤكدین
 :التجھیز اللوجیستي

یة و تعت داني حساس ل المی ل العم ر مراح ن أكث ة م ذه المرحل ر ھ ب
ر اء . أھمیة، و یؤدي الفشل فیھا إلى تفكك بناء التقری م البن د رس فبع

ا،  ویر فیھ وب التص اكن المطل ل األم ر، وتخی ائي للتقری بھ النھ ش
. یجب معرفة كیفیة الوصول إلى تلك األماكن, والضیوف المتوقعین

د  وتجھیز التصاریح الالزمة ب تحدی ذلك یج ویر، ك للحركة و التص
 .الموازنة المالیة المطلوبة، و أعضاء الفریق الفني المصاحب

ویر  دة التص ة، وم ة المطلوب دات الفنی د المع تم تحدی ب أن ی ا یج كم
ة المقترحة ع المیزانی دة م ك الم ب تل اة تناس  .والمقابالت، مع مراع

زات كذلك یجب علي الصحفي او المراسل التأكد من ان ھ ذه التجھی
ة  اك جھ جمیعھا متواجدة ومتوفرة وقت التصویر، حتى لو كانت ھن

 .انتاجیة اخري تقوم بھذا العمل
 :بلورة الھدف من التقریر

عند الوصول إلى ھذه المرحلة یجب التخفیف من أعباء التحضیرات 
  : ومشكالت االتصاالت، ثم االجابة علي بعض التساؤالت مثل

 قریر؟ ماذا نرید من ھذا الت  
  ھل األھداف األصلیة مازالت متواجدة؟  
  ھل یمكن تحقیق اھداف ھذا التقریر؟  

 عناصر التقریر التلفزیوني
  : اعداد تقریر تلفزیوني یتطلب عدة عناصر أھمھا

تحدید الموضوع قبل البدء بھ وتحدید ھیكل التقریر والترتیب 
 .الزمني والبدایة والجمل األساسیة والجو العام

قصة تمثل العنصر األول من العناصر األساسیة للتقریر روایة ال
    :التلفزیوني، وتشمل ما یأتي

ما الموضوع؟ ما : تحدید الموضوع قبل البدء بھ والسؤال بصراحة
القصة؟ فمن غیر المنطقي اختیار أكثر من موضوع داخل التقریر 

ً . الواحد ً ومحدَّدا   .فیجب ان یكون الموضوع واضحا
لكن . الرئیس المباشر، أو مع رئیس تحریر النشرةیجب التشاور مع 

ال إقناع المشاھد بالتقریر أكثر إذا تم  كن علي ثقة من أنھ بإمكانك أوَّ
 ً ً محددا كما یمكن الربط بین عدد من العناصر . تناول موضوعا

الخبریة إن حدثت مجموعة من االنفجارات في دولة ما ال تربطھا 
ي ھذه الحالة لن یكون عن أي عالقة، لكن موضوع التقریر ف

في كل األحوال، یجب . االنفجارات، بل سیكون عن الوضع األمني
ضمان ان تكون وحدة الموضوع مترابطة كي یفھم المشاھد ما 

  .یعرض علیھ من احداث
ً العناصر الخبریة التي یتضمنھا الموضوع فكل . ھناك أیضا

ً من العناصر الخبریة، والت ً كبیرا ي قد تتوافر موضوع یتضمن عددا
وعلیھ فیجب استبعاد . لبعضھا الصور، وقد التتوافر للبعض اآلخر

 ً فمن السھل . العناصر الثانویة وتلك التي قد تزید الموضوع تعقیدا
. استبعاد العناصر الخبریة والفیلمیة قبل الخوض في كتابة التقریر

فتعدد العناصر یشتت المشاھد وال یزید من قیمة التقریر، على 
وأسوأ التقاریر ھو ذلك الذي یحتاج إلى أن . ما یعتقد البعضعكس 

  .یشاھد مرتین لكي یتم فھمة بشكل كامل
  :)ھیكل التقریر(البناء 

. البناء األسھل للتقریر التلفزیوني ھو المعتمد على التسلسل الزمني
لكن الكثیر من الموضوعات االخباریة معقد، وال یمكن االستناد في 

من ھنا، یجب . لموضوعات على التسلسل الزمنيروایة معظم تلك ا
. أن یتم الربط بین كل مجموعة من أجزاء التقریر بشكل منطقي

ومن السھل تقسیم التقریر إلى أجزاء مبنیة على العناصر الخبریة 
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بعد ذلك، یتم الربط المنطقي بین . وعلى المادة الفیلمیة المتعلقة بھا
یمكن . ة بعضھا البعضھذه األجزاء بحیث تبدو وكأنھا ممسك

، )بالتالي(و) من ثم: (استخدام منطق اللغة وكلمات وعبارات مثل
) بالقرب من ھذا المكان(، و)على الرغم من ذلك(و) غیر أنَّ (و

  .وغیرھا من الكلمات التي تؤدي الي نفس المعني
یجب أن یبدأ كل جزء بصور ذات صلة بتلك التي تم  :الصورة  

  . ااختتام الجزء السابق بھ
عادة ما یُقال یجب أن تبدأ التقاریر التلفزیونیة  :الترتیب الزمني

 ً لكن حقیقة األمر لیست ھذه . بالصور الحدیثة أو بتلك األكثر تأثیرا
ففي كثیر من األحیان قد یبدأ التقریر بلقطات لیست . قاعدة ملزمة

ً، لكنھا األقرب إلى البناء المنطقي  األحدث وال األكثر تأثیرا
ً بالتقریر. وعللموض والتقریر الجید ھو األقرب . فالزمن خاص جدا

ً مراحل معینة ویستطرد في  إلى الفیلم السینمائي الذي یختصر زمنیا
ومن . والھدف ھو الحبكة الدرامیة اإلنسانیة. مراحل أخرى

المشكالت الشائعة عند بناء النص أن تتم إثارة فضول المشاھد في 
فاألمر مثل . على التساؤل الالحقاتجاه معین من دون اإلجابة 

ً ما تدفع بالمشاھد إلى أن  المسلسالت الدرامیة السیئة التي أحیانا
  ؟ ...ثم ماذا حدث: "یتساءل

ً یرتكب التقریر التلفزیوني الخطأ نفسھ، فیعرض معلومة  أحیانا
یجب ان یتم فھم األسئلة المنطقیة التي . ناقصة ضمن البناء الدرامي

المشاھد ویتم استخدمھا لزیادة التماسك الھیكلي قد تدور في ذھن 
  .عن طریق حسن اختیار موقع اإلجابة علیھا ضمن بناء التقریر

ً من نفس  :كتابة النص كتابة النص ھي أكثر عناصر التقریر قربا
لذلك، یجب الحرص على التوازن بین طغیان ذلك . الصحفي

  .الجانب النفسي و بین فقدانھ
دا كبیرا في اختیار الجملة االستھاللیة، ألن لھا یجب بذل جھ :البدایة

 ً ً على المضي قدما ً على المشاھد، كما أنھا تساعد كثیرا ً كبیرا تأثیرا
فبالنسبة إلى المشاھد تمثل الجملة االفتتاحیة . فیما تبقى من النص

أول عالقة لھ بالتقریر، ومن المھم أن تقنعھ بأھمیة الحدث وجدیة 
یجب الحرص في الجملة . لى اھتماماتھالموضوع بشكل أقرب إ

االفتتاحیة على الجوانب اإلنسانیة وكذلك الحرص على الربط بین 
بعض . الجملة االفتتاحیة والمعنى الرئیسي المطلوب من التقریر

الصحافیین المھرة یتمكن من استخدام الجملة االفتتاحیة لحل أزمة 
  .نقص الصور، ولیدخل مباشرة في صلب الموضوع

یقصد بھا الجملة التي قد تثیر مفاجأة في التقریر،  :ملة األساسیةالج
وتساعد ھذه الجمل على إكمال البناء . أو تشكل تحوال في السیاق

كما أنھا تعید االنتباه . الھیكلي للتقریر وتمثل قمة الصعود الدرامي
وفي . لبعض المشاھدین، بینما تبقى عالقة في أذھان كثیرین آخرین

  ).Master Scene(شار إلى ذلك بالمشھد الرئیسي أوالسینما یُ 
التقریر الصحفي الجید ھو الذي یتمكن من  :الجو العام الصحفي 

نقل الجو العام كامال إلى المشاھدین لدرجة قد تجعلھم یتذوقون نفس 
  .الطعم ویستنشقون نفس الھواء، بل و یشعرون بالرھبة نفسھا

  :إعداد المادة الفیلمیة
 :التصویر معاینة موقع

ي  اقم الفن البد من معاینة موقع التصویر قبل االنتقال بالمعدات والط
  .للتصویر بھ

ً، البد من تفقد  ً و تحریریا وإلحكام السیطرة على عملیة التصویر فنیا
ن ا إن أمك اء  .اماكن التصویر كلھ اة أثن ت االنتب تم لف ب ان ی وال یج

ن اال ر م اف الكثی اتتلك المعاینة، حیث یمكن اكتش ور والمعلوم , م
ادي وسیتعامل المواطنین  واطن ع ھ م مع المراسل او الصحفي كان

اھد  ولیس صحفیا وبالتالي فسوف یري االمور من وجھة نظر المش
ات . اإلنسان ولیس بعین الصحفي ع  المالحظ والبد من تسجیل جمی

غیر از تسجیل ص ث ان , و االنطباعات حتي ولو عن طریق جھ حی
ً  االنطباعات لن تبقى  .إن لم تسجلھا فورا

خص  ف أو ش ادف موق ة ان  یص ة االولی اء المعاین ا اثن ن ایض یمك
ب ى عق ً عل ا ور رأس ب األم ة . یقل راءات المطلوب ون اإلج د تك و ق

 ً  .للدخول و الحركة أكثر تعقیدا

كما . كما یمكن اكتشاف مواعید أخرى أكثر مناسبة للعمل والتصویر
ر آم ائل اكث رق ووس ى ط رف عل ن التع ان یمك رك إن ك ا للتح ن

  .موضوع  التصویر یتضمن درجة من درجات الخطر
ویر  ة التص ن مھم ل م ویر تجع ع التص یلیة لمواق ھذه الزیارة التفص

ً من الواقع  .أسھل و أكثر مصداقیة و قربا
 :التمھید مع المتحدثین في التقریر

ود  اكن وج ارة أم ن زی د م ویر، الب ع التص ارة موق ة وزی د معاین بع
ل المتح روعم ي التقری ین ف ن . دثین الرئیس ط یمك ة فق ذه الطریق فبھ

 .كشف الكثیر من تفصیالت شخصیاتھم و حقیقة توجھاتھم
ن  د م بقة، والب د مس ذ مواعی ارة دون أخ ذه الزی ام ھ ن إتم ن یمك ول

المكان، الناس، : التعامل كصحفي مع كل شئ اثناء تلك الزیارة مثل
ب،  ام المكت ور الزائرین، األوراق الملقاة أم ب، الص ة الترحی طریق

 .المعلقة على الجدران، الجوائز واألوسمة المعروضة، وغیرھا
ئلة  ة األس یح طبیع ب توض ر، وال یج ال یتم االفصاح عن بناء التقری

ویر وم التص یوف ی ا للض یتم توجیھھ ي س اء . الت ي االكتف ث یكف حی
ارج  وار خ ن إجراء ح انع م وع، وال م بالخطوط العریضة للموض

ذرموضوع التق ارة الخروج . ریر لكن بح ذه الزی ن ھ ب م ث یج حی
بانطباعات حقیقیة عن مكان عمل الضیف، و طبیعة شخصیتھ، ویتم  

  . مقارنة ذلك بالمعلومات المتوفرة
 .بعد ھذه الزیارة یمكن صیاغة األسئلة التي سیتم توجیھھا للضیوف

 :االجتماع بالفریق الفني
. د اكتملت واصبحت واضحةیمكن القول االن بان الصورة الذھنیة ق

 .لذلك من المھم االجتماع بالفریق الفني حتى لو كان المصور فقط
اء  ر و البن والغرض من ھذا االجتماع ھو توضیح الھدف من التقری

ة م تخیل د ت تم . الفني الذي ق راح، وی ھ اقت ى أن رأي عل تم طرح ال وی
 .عتباركذلك االستماع إلى رأي الفریق الفني واخذ مالحظاتھ في اال

عادة ما ینتھي االجتماع بخطة عمل تقترب من البناء الفني للتقریر، 
د  ا ق ً لم ا ق و إدراك ً بین أعضاء الفری ً كبیرا لكن سیكون ھناك تعاونا

ویر اء التص دث اثن  .یمكن ان یتم مواجھتة من مشكالت یمكن ان تح
عدد كاف من , وعلیھ فسوف یتزود الفریق الفني بالمعدات المطلوبة

اءةاألش دات اإلض امیرا، مع ل الك ات، حام واع , رطة والبطاری أن
 .المیكروفونات المطلوبة، وغیرھا من التجھیزات

 :               رسم خطة التصویر
ور , یتم مراجعة واسترجاع ما قد تم كتابتة ال وتص ویتم اعمال الخی

حیث یمكن رسم الكادرات واحجامھا علي . القصة في شكلھا النھائي
یض امیراورق أب ع الك ل موق ن تخی د م ات , ، فالب ذلك اللقط وك

  . المتوقعة
ب  یة یج ات اساس یجب ان یتم ترتیب أولویات التصویر؛ فھناك لقط
تفید، و  ة س ات اختیاری أال تخرج من الموقع من دونھا، و ھناك لقط

 .ھناك لقطات احتیاطیة 
 .یتم كذلك صیاغة األسئلة التي سیتم توجیھھا للضیوف

 :تأكد من صالحیة اللقطاتالتصویر و ال
   :إجراءات قبل التصویر

  : قبل التوجھ إلى موقع التصویر البد من التأكد من وجود التالي
ة  ویر، وخط ق التص ع فری ا م اق علیھ م االتف ي ت ل الت ة العم خط
ارات،  د الزی دول مواعی ذلك ج ً، ك را دادھا أخی م أع التصویر التي ت

ویر، اریح الخاصة بالتص ة، التص ف  بطاقة ھوی ام الھوات د (وارق فق
ن )یحدث امر غیر متوقع، مما یؤدي إلى تغییر المواعید ً م ، و مبلغا

ً عن المعتاد  .المال یزید قلیال
   :إجراءات التصویر

ً عن موقع التصویر  من المفضل دائما ان یلتقي فریق التصویر بعیدا
اقم  ور او الط بق المص د أن یس ن الجی یس م ً، فل ا ك ممكن ان ذل إن ك

ي  حفيالفن ل او الص ل المراس ل او . قب ورة المراس ز ص د تھت فق
 .الصحفي أمام من في الموقع إن وصل قبل طاقم العمل الفني

در . فالتواجد والظھور معا یضمن حسن التنظیم زام ق والبد من االلت
تھلك  اإلمكان بالجدول الزمني المحدد للتصویر، فالعمل المیداني یس
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 .الوقت بال حساب
من صالحیة اللقطات األولى للتأكد من فھم المصور  والبد من التأكد

 .للموضوع والھدف منھ والقدرة على تنفیذة
البد من التعامل بتواضع شدید مع الفریق الفني، ویتم منحھم الوقت و

ویجب التعامل معھم برفق فھم صّمام أمان . الكافي لتجھیز المعدات
  .النجاح في الموقع

   :اللقطات
امیرا ف اط الك حفي، ان نش ل الص ن العم زء ال یتجزأ م ع ج ي الموق

 .فالكامیرا مسؤولیة المراسل أكثر من كونھا مسؤولیة المصور
ا  ل، بینم ر العم ذ اوام ة تنفی ن طریق ً ع حیث یكون المصور مسؤوال

وھنا . یكون المراسل او الصحفي ھو المسؤول عن تحدید ماذا یرید
 .Sequences أو الـیأتي دور استذكار ما یتعلق باألجزاء المنطقیة 

ى ول عل ة أو  Sequence حیث البد من التأكد من الحص ل منطق لك
 .نشاط في موقع التصویر

ات البشر ن لقط ن م اس , والبد من الحصول على أكبر قدر ممك الن
ة اتھم الطبیعی ة حی ون بممارس م یقوم ادیون و ھ ل . الع فالعم

لطبع إضافة ویفضل با. التلیفزیوني ھو فن نقل حیاة الناس إلى الناس
ل ى العم انیة عل ى , لمسة شخصیة إنس ز عل الل التركی ن خ ك م وذل

ر  اس غی ن الن ات م اط مجموع رد التق ن مج ر م نھم أكث راد بعی أف
ى . واضحي المعالم فالمشاھد یتضامن أكثر مع من یمكنھ التعرف إل

 .مالمحھ، و ربما اسمھ و تفصیالت حیاتھ
ً لتجسید القصة كا ً جیدا طاألسر تقدم نموذجا كل مبس د . ملة في ش فعن

ر  د (التعامل مع أسرة ذات صلة بموضوع التقری ول إن أح أسرة تق
فى ھ المستش ذي تقدم الج ال وء الع ن س اني م ا یع تم )أطفالھ د ی ، فق

 .رائع یدعم بناء التقریر Sequenceالخروج بـ
ن المراسل او  Sequence یتطلب إعداد الـ ة م ذكاًء و سرعة بدیھ

ة . صورالصحفي وكذلك من الم اھر الطبیعی إذ علیھم مالحظة المظ
تم , للموقع الذي یعملوا ویقوموا بالتصویر فیھ اة؟ وی كیف تسیر الحی

ماذا نرید أن نرى؟ و ماذا یجب أن : والتساؤل, النظر بعین المشاھد
ي  ً ف ذابا ً، و ج وعیا ً، و موض ً، دقیقا یرى حتى یخرج التقریر متوازنا

 .آن واحد
یل اللقطات، ثم التقاطھا وفق المنطق الذي حیث یجب اإلبداع في تخ

 .تم بنایتھ في الذھن
ة  من المھم ایضا عند التصویر اإلكثار من اللقطات القریبة و القریب

ـ د .   .Close-ups جدا أو ما تسمى بال ھ ق اھد بأن عر المش ث یش حی
ة  .اندمج مع القصة كلما اقتربت الكامیرا من التفصیالت فلقطة قریب

ً من عین  ً جدا ا ك انطباع م المریض تعطی ي ف و ینظر ف الطبیب و ھ
ص ة الفح ى غرف ل إل ت بالفع ك دخل د . أن ن ی ً م دا ة ج ة قریب و لقط

ا  احب لھ وت المص ع الص كین م م بالس ع اللح و یقط زار و ھ الج
ھد ور داخل المش عور بالحض ل . ستعطیك الش ن قف ة م و لقطة قریب

ى اإل ور معن ى الف تنقل عل ضراب أو مغلق على باب أحد المحال س
اة. اإلغالق ل المأس ي لنق ا . و لقطة قریبة من عین طفل یبكي تكف أم

وتر  تجعل الت اد، فس ى الزن ي عل دي و ھ ابع جن ن أص ة م لقطة قریب
 .یسري في قلب المشاھدین

ً من المراسل والمصور، كما  یتطلب إعداد اللقطات بشكل جید صبرا
فلكل حجم  .یجب ان یحتوي التقریر علي عدة احجام للقطات مختلفة

 Long)من احجام اللقطات غرض ومدلول، حیث تدل اللقطة البعیدة
Shot) طة القصة . علي مكان التصویر ي اللقطة المتوس ا تحك بینم

(Medium Shot)   اما اللقطة المقربة  
(Close up Shot)  وع . فتضیف البعد االنساني والعاطفي للموض

 احجام اللقطات المختلفة) 1(ویوضح شكل 
  :الكامیرا حركة

ن  دة م ة جی ط بمجموع ق فق ن تتحق ً ل ا ر فنی اء التقری ة بن ان عملی
ً (اللقطات  ، إنما تحتاج كذلك )واسعة و متوسطة و قریبة و قریبة جدا

 .إلى حركة كامیرا متنوعة
امیرا ات الك واع حرك ن أن د م اك العدی ا . وھن اول ھن وف نتن وس

  :الكامیرا مثلحركات الكامیرا البسیطة التي یمكن تنفیذھا بحامل 

ارا  ا أو یس ي یمین أو تحرك  ،Pan right or Pan left تحرك أفق
س أو  ،Tilt up or Tilt down رأسي من أعلى إلى أسفل أو العك

س یق أو العك ى األض  Zoom in or Zoom تحرك من األوسع إل
out. 

  
  .یوضح احجام اللقطات المختلفة) 1(شكل 

أن كما یمك ن للمصور المحترف المزج بین حركتین في آن واحد؛ ك
ت نفسھ ي الوق  Pan یحرك الكامیرا إلى الیمین مع توسیع اللقطة ف

right with Zoom out. 
ع و  ة الموق ى طبیع اعھا عل دى اتس ة و م رعة الحرك ف س و تتوق

ل . الموضوع ً و تحتمل حركة أق فالموضوعات اإلنسانیة أبطأ إیقاعا
اق و التظ. وأبطأ ن أجل اللح ً تتطلب الحركة السریعة م اھرات مثال

 .بتفصیالت ما یجري
ع  ان مواق ین أرك اھد ب ول بالمش ي أن تتج ووظیفة حركة الكامیرا ھ

عور . التصویر اھد الش اء المش ي إلعط ط ال تكف دة فق ات الجی فاللقط
ین  ا و ب ات بأنواعھ ین اللقط زج ب ب الم ذلك یج ان، ل ي المك ھ ف بأن

وذلك أثناء عملیة المونتاج ، و بالتالي یجب التأكد تحركات الكامیرا 
أثناء التصویر من أن ھناك ما یكفي من لقطات و تحركات للكامیرا 

ـ ن ال ة م ة مجموع ي النھای ون ف ا یك دة و  Sequences مم الجی
  .یبین مجموعة من حركات الكامیرا) 2(شكل  .المترابطة

   
  .یوضح حركات الكامیرا المختلفة) 2(شكل 
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 :اء المقابالت المطلوبة للتقریرإجر
ین  یجب ویر و ب ین التص ا ب ب م كل مناس د بش ت والجھ ع الوق توزی

فإذا كانت المقابالت مع أشخاص . المطلوبة للتقریرإجراء المقابالت 
  عادیین أو ما نسمیھم 

(Vox Pops)  وع ي بموض ى وع ً عل ا م جمیع ن أنھ د م ب التأك یج
ً بحیث نحصل التقریر، و أن السؤال الذي ُوجھ إلی ھم واضح و محددا

ذا  .على إجابات یمكن المقارنة بینھا ویجب اال تزید مدة اللقاء من ھ
ن  وع ع وان 10الن ن . ث ة م ذه النوعی ى ھ وء إل تم اللج ا ی ادة م وع

ار رأي  ة، أو إلظھ یة خالفی ول قض رأي ح تطالع ال اءات الس اللق
 .شھود العیان في حادث ما

ا ابق المع ن تط د م ب التأك ا یج جیل كم تم التس ن ی ع م ى جمی ییر عل
ام  رأي الع معھم تلتقي، والبد من التذكیر دائما بانھ ال یمكن تمثیل ال

  . كلھ من خالل تصویر مدتھ نصف الساعة فقط
ة  ة كیفی ن معرف ا، یمك م جمعھ د ت ي ق ات الت ى المعلوم وبالرجوع إل

ى , عرض الرأي اآلخر م عل ت بھ ن التقی وإن تصادف و أجماع مم
ر و ة نظ رىوجھ ر األخ ة النظ ود لوجھ دة  دون وج ن , اح د م فالب

 .البحث واالجتھاد من اجل تمثیل الرأي اآلخر
ة  رض اآلراء المختلف ة لع ً فرص ا ر تنظیم اءات األكث وفر اللق وت

و یسھل الوصول إلى ذلك . الجدیرة بالعرض العتبارات موضوعیة
ات النظر . عبر اإلعداد المسبق الجید ى وجھ ول عل ب الحص إذ یج

ین ال ا ب اري م ر اإلخب  2مختلفة في أكثر من لقاء حیث یحتمل التقری
ى  ر 3إل ى األكث اءات عل ذا . لق ن ھ اءات م أن اللق ذكیر ب ب الت ویج

ن  ر م تھلك  30النوع لن یشغل أكث ب اس ال یج دیر، ف أكثر تق ة ب ثانی
  . الوقت

كما یجب ان یتم اخبار الضیف بالمدة المثالیة لإلجابة عن كل سؤال 
اعد ھ یس ة لعل ر النھائی دة التقری تطاع بم در المس االلتزام ق تم  .ب وی

یف  اختیار موقع المقابلة بما یتناسب مع طبیعة التقریر ووظیفة الض
ي، ( یتم تسجیل اللقاء مع الطبیب بمالبسھ و بالقرب من أحد المرض

 .)أفضل من أن یتم التسجیل في مكتبھ و من دون المعطف األبیض
وھو تمھید للمقابلة  (Set Up shots) یتم بعد ذلك تصویر ما یسمى

یف  اط الض ل لنش ر المفتع ي غی یر الطبیع جیل للس ق تس ن طری ع
دیث ( رات، ح ي المم یر ف ى، س ى المرض ف عل ب، كش فح كت تص

 ....)ھاتفي
ن  عند تسجیل المقابلة یجب البحث على خلفیة مناسبة، والتي تزید م

ة داقیة المقابل لح. مص د یص ا ق ى م ث عل ب البح ذلك یج  Cut). ك
away) علم، صورة، أجھزة اذا كان التصویر في معمل. 

ف  ى كت ن أعل یف م تقط الض و أن تل امیرا ھ ي للك ع الطبیع الموق
ھ ر إلی و ینظ ل وھ ى . المراس یف إل ر الض ً أن ینظ دا ب أب وال یج

دیث اء او الح اء اللق امیرا اثن ى . الك یف إل ر الض ب أن ینظ فیج
ل ً ی. المراس ا ل أحیان اب المراس ال غی ي ح جیل ف ور بتس وم المص ق

ي أو  اه وھم ى اتج یف لینظر إل ھ الض ھ توجی لقاءات سریعة، و علی
 .المكان المفترض وقوف المراسل أو جلوسھ فیھ

ً من المراسل حتى لو كان  ال یجب التعامل مع الضیف انھ اعلي شأنا
 ً را و  . وزی ل ھ أن المراس جیل ف دأ التس دما یب ھ عن ذكیر أن ب الت ویج

ذي و ال أل وھ ذي یس ام  ال رأي الع ن ال ة ع وار نیاب دیر الح ی
 .والمشاھدین

ادة  ریط والم الحیة الش ن ص د م ب التأك ان یج ادرة المك ل مغ قب
ى . المصورة دة عل ویجب ایضا الحرص والحصول على لقطة واح

ا , األقل تجمع المراسل او المذیع بالضیف خاصة إن كان اللقاء مھم
   (Cut Away). فربما یمكن  استخدامھا كـ

 :حوار الكامیرالقطة 
 (Stand Upper) Piece To Camera: 

ة ى اآلن ترجم طلح  ال توجد حت ا لمص ق علیھ ة متف  Piece) عربی
To Camera) . 

واجھھم  اھدین، أو ی ب المراسل المش امیر یخاط وار الك في لقطة ح
امیرا ى الك ھ إل ر حدیث یھم عب دث إل ر، یتح ي التقری ى ف  .للمرة األول

اور  فالمراسل عندما ینظر إلى و یح ا ھ ق، إنم امیرا وینط عدسة الك

اھدین ین المش ا مالی ع . آالف و ربم ا ترف ة ربم ذه المرحل ذلك فھ ل
 .مستوى التقریر، وربما تھبط بھ إلى أدنى الدرجات
 ً انیا ً إنس دا ر بع ي التقری ا تعط ا انھ رض منھ ب . والغ ین یخاط فح

دث ع الح ي او, المراسل المشاھدین بنفسھ من موق مح للمتلق و یس  فھ
اھدة  ا یش ع خالصة م المشاھد بأن یتلقي الموضوع مباشرة، و یض

 .في جملة واحدة یربط بھا وبین جمیع العناصر
ً بسرد معلومات لیس باإلمكان العثور    كما أنھا تسمح أحیانا

ى (على صور لھا فمثال حین یقول المراسل  رة قض ذه الحف داخل ھ
فبالتأكید ال یمكن تصویر صدام في  , ...)صدام حسین أیامھ األخیرة

 .ولكن المشاھد سوف یتخیل الصورة الذھنیة, الحفرة
ن  و م وتضفي لقطة حوار الكامیرا مصداقیة كبیرة، ألن المراسل ھ
ع  ن موق القرب م ى، أو ب ام المبن ط رك ف وس ن یق و م تكلم، فھ ی

 .المؤتمر، أو أمام الجنازة، األمر الذي یعزز مصداقیة ما یقولھ
ي ك دانوھ ع المی ى موق اھد إل ل المش یة , ذلك تنق ي شخص ً ف ثال مم

ل ول , المراس د فض س و یجس رض أن یعك ن المفت ذي م وال
ئلتھم اة . المشاھدین، و یجیب عن أس ل قن ق لك ة تخل ي النھای ي ف وھ

ق  الي تخل ورة، و بالت ً و ص وتا روفین ص لین المع ن المراس أسرة م
ً و عالقة أسریة بین القناة  ً ودیا ) في مذیعیھا و مراسلیھامجسدة (جوا

 .والمشاھدین
 :موقعھا

فقد جرى العرف على . بناء التقریر ھو الذي یحدد موقع ھذه اللقطة
ر ة التقری ي نھای عھا ف حافة . وض ي الص دیث ف اه الح ن االتج لك

ة  ة أو المكانی ر الزمنی التلیفزیونیة یوظفھا كرابط بین عناصر التقری
وعیة رون, أو الموض ل كثی الي یفض ي  وبالت ا ف ذ مكانھ أن تأخ
ط  Bridge ویسمیھا البعض في ھذه الحالة. منتصف التقریر أو راب

 .، ألنھا تربط بین أجزاء التقریر كالجسر)جسر(
 :أھمیتھا

تنبع أھمیة لقطة حوار الكامیرا من أنھا توفر للمراسل فرصة تكثیف 
ادي،  ر ع االنطباع بأھمیة الحدث، خاصة إذا كان الحدث مھما وغی

و تبرز أھمیتھا أیضا كلما كان الحدث . د ویحتاج إلى توضیحأو معق
 ً دا ع بعی ان الموق ً لألحاسیس والمشاعر، و كلما ك ً یتطلب نقال إنسانیا

 .ویصعب الوصول إلیھ
مثل المرور بجانب جنازة، , وكلما تمكن المراسل من انتھاز الفرص

 أو رفع جثامین الضحایا، أو أي شيء یجعل المرسل في موقع یسمح
ون  امیرا تك وار الك للمشاھد برؤیة ما یدور في الخلفیة، فإن لقطة ح

  .في أوج أھمیتھا
 :مكان تصویرھا
ھي تلك التي یتم تنفیذھا من  (Piece To Camera) أسوأ أنواع الـ

أمام مبنى غیر معروف، أو وسط شارع مزدحم في إحدى المدن، و 
ً تلك التي یتم تصویرھا تحت شجرة في من    .طقة الظاللاألشد سوءا

ى  اھد إل ل المش و نق ة وھ ا أن تحقق د لھ ذي تری ان الغرض ال إذا ك ف
ھ  ع ل ي موق و ف اھد المراسل وھ ري المش ب أن ی موقع الحدث، فیج

 .صلة بالحدث الرئیسى
ال یجب االھتمام بنص الحدیث بقدر االھتمام بما یراه المشاھد خلف 

ل ر. المراس ة اكث ون الخلفی ن أن تك ذر م ب الح ن یج ة   و لك جاذبی
 .لدرجة صرف انتباه المشاھد عما یقولة المراسل

 :طریقة األداء
ة تھجأي  :حواری لوب  تن ھ أو األس یس التوجی وار و ل ة الح طریق
 .الخطابي

ة ة و مالئم ة و طبیعی د  :تلقائی ري فعن ا یج ة بم ا عالق س لھ بمالب
ر  ي أن یظھ ر المنطق ن غی ال فم دان قت ة أو می ي مجاع ویر ف التص

ًً◌ یرتدي بدلة وربطة عنقالمراسل أنیق وفي زیارة رسمیة لرئیس . ا
ر  ر غی ل بمظھ ر المراس ي أن یظھ ر المنطق ن غی ة م ؤتمر قم أو م

 .الئق
ة ذه  :متحرك ي ھ ن األفضل ف ن م رك المراسل، لك ن أن ال یتح یمك

 .الحالة أن تتحرك الكامیرا إلیھ
ن  دة، ویمك ألة معق رح مس تم ش امیرا أن ی ة الك اء حرك ن اثن ویمك
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و ھنا یجب على المصور أن , ل االمساك بآلة أو ألبوم صورللمراس
 .للمراسل او العكس (Zoom in) یدرك متى یتحرك

ن  دث یجري، لك ي، أو ح ع الخلف ى الموق ا إل یمكنك أن تشیر خاللھ
ً فیا  .یجب الحرص على الصدق، و على أال تبدو مبالغا

ی ادة س ل قی ا، مث ً م یئا ل ش ارة، أو یمكن أن یؤدیھا المراسل وھو یفع
دو  ى ان ال تب ب الحرص عل ن یج ام، لك ل الطع ة، أو أك استخدام آل

ة ـ. مفتعل ن ال وع م ذا الن ا أن ھ د  (Piece to Camera) كم معق
 .یحتاج إلى مصور ماھر، و فكرة مبدعة، و وقت طویل إلنجازه

  :مقدمة عن التصویر البانورامي
املة ا   ام او النظرة الش ھد الع ي المش ا تعن ة بانورام و كلم

عة  ة واس ةنظرة من زاوی ة قدیم ة اغریقی ي كلم ة . وھ ر الرؤی وتعتب
ة البشریة ة الرؤی ن طبیع ن , المجسمة ثالثیة االبعاد جزء م ك م وذل

ة وع كل ي الموض املة عل ث ان , خالل النظرة الش ة حی ال الرؤی مج
ال .تقریبا درجة )◌ْ 176(للعین البشریة یكون  وتتمیز السیدات بمج

ال. رؤیة اوسع من الرجال ة ب ین عوال یمكن تحقیق الرؤیة البانورامی
  ).360ْ(البشریة اال من خالل دوران كامل للجسم 

ن  ر م ف  150لقد تم إنتاج الكامیرا البانورامیة منذ اكث ا، بمختل عاًم
درجة على  )110ْ(تنتج معظم الكامیرات صورا بعرض و, أنواعھا

ل ر، واألق نوات األخی د الس یس ولی انورامي ل ویر الب د التص ة، فق
نة،  ائتي س ن م ر م ل أكث ان قب مھا اإلنس ة رس ُوجدت رسومات قدیم
ً، لتتسع الصورة ألكبر كم من التفاصیل، وقد  یظھر فیھا المشھد أفقیا
اج  ة إنت ھ التقنی ھلت علی ى س ان حت دى اإلنس ة ل ذه الرغب استمرت ھ
اج  ائي النت كل تلق ور بش دمج الص ة وت وم بالمھم رامج تق أدوات وب

  .میةالصور البانورا
بانورامیة لمدینة لندن والتي یعود تاریخھا  الصورة التالیة ھي رسمة

  ).3(شكل . م1792إلى 

  
 .1792یوضح رسم بانورامي عام ) 3(شكل 

ـ  اجز ال ى ح ع وتخط ل توس د، ب ذا الح د ھ ان عن  180لم یقف اإلنس
ا وراء  التفكیر فیم دأ ب ة، لیب كدرج ورذل ف المص ھ، أن  ، خل نفس

تستمر الصورة باالتساع حتى تصل إلى المحیط بالكامل، وأن تتسع 
ا،  ع الزوای ن جمی و، وم في األعلى واألسفل حتى تنقل الواقع كما ھ

 .لیختار المتلقي ما یرید مشاھدتھ وما یرید التركیز علیھ
وفي السنوات األخیرة ظھرت تقنیة الفیدیوھات المصورة بزاویة 

ً لرؤیة بقیة المشھد ، الفیدیو الذ360 ي یمكن سحبھ یمینا ویسارا
المختفي خلف الكامیرا، أو استخدام نظارات الواقع االفتراضي 

لتنتقل من محیطك الحقیقي إلى محیط افتراضي تحرك فیھ عنقك 
بحریة وكأنك تقف في مكان وزمان آخرین، ثم ظھرت األدوات 

على  واألجھزة التي تدعم ھذه النوعیة من المحتوى وتسھل
 .المستخدم العادي انتاجة وعرضھ

ة  ة بتقنی ور المحیطی ت  360الص رة لیس ذ فت رت من ة ظھ درج
تخدم  بالبسیطة، كما أن األدوات الداعمة لھا والتي سھلت على المس
ال  بیل المث ى س نوات، فعل ذ س وفرت من العادي التقاط تلك الصور ت

زة  رت أجھ ونجوف وت  سامس ي  3ن رت ف ي ظھ یة  2013الت خاص
ر إنش م تظھ ي فل دیو المحیط ا الفی اطة، أم ل بس اء صور محیطیة بك

ال  بیل المث ى س ً، فعل ؤخرا د إال م كل جی ھ بش تم دعم م ی ھ ول أدوات
  .2015بدأت في دعم ھذه التقنیة في  وفیسبوك یوتیوب

  :درجة في تصویر التقاریر 360استخدام تقنیة 
ینمن  آالالف نزح ،2015 خریف عام في ى الالجئ ا إل  رعب أوروب

ر یض البح ط األب ر, المتوس ق عب ان، طری رتو البلق ائل نش  وس
اریر من عددًا والعالمیة المحلیة اإلعالم ن التق ول ع ین، وص  الالجئ

ة، بلدان إلى الطریق في لھ یتعرضون وما معیشتھم، وظروف  معین
 .وألمانیا بریطانیا مثل

 التواصل منصات إلى الموجھة أو التلفزیونیة، التقاریر أغلب كانت
اعي، ة االجتم دا، عادی ل ج ا ب ابھة، أحیان وي متش ى تحت س عل  نف

 األفارقة، بالالجئین ُمحّملة قواربتقریبا وھي  الزوایا ونفس الصور
آالف أو وریین ب ارین الس ن الف وال م رب، أھ ن الح ان م ى الیون  إل

   .البلقان دول عبر ألمانیا
ن ة لك ة ھیئ ة اإلذاع ت «BBC» البریطانی ا أنتج ورة قصًص  مص

ةب ة، 360 تقنی ت درج اِھدین حمل ى الُمش ب إل دث قل ن الح  دون م
 .الصور انتقاء وال الزوایا تحدید

ي( ي ب ي ب م )س ن ل دة، تك حافة الوحی ـ فص ة، 360ال ا درج  وأیًض
 ملحوًظا واستخداًما كبیًرا انتشاًرا عرفتا االفتراضي، الواقع صحافة

ي ة ف ات تغطی انیة األزم روب، اإلنس ذت والح ائل واتخ  المإع وس
ة ة عالمی ن وعربی ذه م ات ھ ارب فرصة التقنی ة صحفیة لتج  تفاعلی
  .الماضي في الجمھور عرفھ ما عن مختلفة

 
 ؟ درجة 360كیف تعمل تقنیة الـ 

َق ما أو درجة، 360الـ فیدیوھات  الغامرة الفیدیوھات أیًضا علیھ یُطل
(Immersive) ة أو ي ،(Spherical) الكروی اطع ھ دیو مق تم فی  ی

ویر ل تص ا ك ي زوایاھ س ف ت نف تعمال الوق امیرا باس ددة ك  متع
ال(حقل  لتغطیة المثبتة الكامیرات من مجموعة أو االتجاھات،  )مج

 .كامل بانورامي بصري
ویر تسمح تطبیقات أیًضا ھناك دیو بتص ة فی دال  درجة، 360 بتقنی ب

ات، و متعددة الكامیرا من ياالتجاھ ن الت ن الممك ون أن م ة تك  غالی
 .الثمن
ذه اتا ھ ق لتطبیق ا تخل ً یا واقع ة افتراض ة 360 بتقنی ة درج  بطریق

ھلة، ل س ي تتمث ع ف ور جم ا الص طة تلقائی ق، بواس م التطبی ج ث  دم
ع النتیجة وتكون ،الفیدیو مقاطع دیو مقط دد فی ا متع اھدة، زوای  المش

ن ودة لك ل بج ن أق ك م ي تل تعمال الت ورت باس ف ص زودة ھوات  م
 .نفسھ للغرض ةمخصص االتجاھات متعددة بكامیرا

مح ا یس وبال كم ل یوتی اطع بتحمی دیو مق ة فی ة 360 بزاوی  درج
ن وتشغیلھا، د  لك تغرقق ا یس ا تحمیلھ ً ول وقت ن أط ات م دیو ملف  الفی

  .العادیة
زال وال ة ت دیو تقنی ـ فی ة 360ال ي درج ا ف ى، مراحلھ و األول  وتنم

 من جزء تكون بأن تسمح لكنھا. وتطورھا التكنولوجیا بتقدم تدریجیا
ذي فالجمھور ھو القصة، ار ال ة بنفسة یخت ي الزاوی اھد الت ا یش  منھ
ر حفي، التقری یس الص ل ول ذي المراس ادة ال ا ع دد م ا یح  الزوای

 .التقریر في تراھا التي واألماكن
ي درجة 360 فیدیوال تحریك یمكن ات كل ف اھدتھ االتجاھ ن  لمش م
ً  المقاطع ھذه وتحتوي. مختلفة زوایا عدة ى ترمز شارة على عادة  إل

ن للشاشة، العلوي األیمن الجانب في صغیرة بوصلة ھا ویمك  عرض
   .وأندروید IOSالكمبیوتر و أجھزة على

 في الرأس تحریك عبر االفتراضي الواقع في الفیدیو مشاھدة ویمكن
ل ات ك ة االتجاھ ي.الممكن ع افتراض ارة واق تالك نظ د ام ل  عن مث

  «Gear VR» سامسونج
وبر ي أكت رت ق2016 ف اة، نش وم( ن یا الی دیو )روس ة 360 فی  درج

أظھر الفیدیو . على ید السلطات الفرنسیة )كالیھ( مخیم إخالء لتغطیة
الفیدیو كان . آالف الالجئین یغادرون المخیم في صفوف طویلة جدا

 .قصیًرا، لكنھ قدّم صورة أكثر وضوًحا من مقاطع الفیدیو العادیة
درجة في  360ور بتقنیة اإلخباري الذي ص )بي بي سي( اما تقریر

ة  )كالیھ( مخیم اھد بمرافق مح للمش ا، إذ س ن عادی شمال فرنسا لم یك
ي  اجرین ف ات المھ ر مخیم د أكب ان أح ث ك ھ، حی المراسل في جولت

وبر نوات 2016فرنسا قبل تفكیكھ على ید السلطات في أكت ذ س ، فمن
ن  ا ع ى بریطانی ور إل یم العب ي المخ اطنون ف اجرون الق یحاول المھ

واخرطر ى الب لل إل ق، أو التس ابرة للنف احنات الع ي الش ز ف . یق القف
ي  ة ف اجرین القادم واج المھ ھمت أف ي  2015وأس ة ف داد مھول بأع

 .تردي أوضاع المخیم، وارتفاع نسبة العنف والجریمة بین الالجئین
ارة أخرى( ي ق ھ ف ). یقع المخیم على الشاطئ الصخري، ویبدو كأن

ي( ھكذا علق مراسل ي س ي ب ن  )ب ددا م اور ع ھ، إذ ح الل جولت خ
الالجئین القادمین من دول إفریقیة، كالسودان وإریتریا، واستمع إلى 

  .قصص عبورھم البحر األبیض إلى أوروبا
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ة  ورة بتقنی ة المص ق  360الجول ة بتعلی ة، والُمرفق درج
ا كل عبر المخیم الكتشاف تعطي الفرصة صوتي، اھدة، زوای  المش

الع ى واالط روف عل ةا الظ ي لحقیقی ھا الت ث  یعیش ون، حی الالجئ
دث  وائیة للتح ة عش ودة بطریق یتجول المراسل بین المخیمات الموج
لق  ر تس را غی ى انجلت ول إل ن الوص لھم ع ین وال یفص ع االجئ م
دیو  ع الفی ي مقط شاحنات كبیرة متجھة إلى ھناك، ویظھر بعضھم ف

ق ى الطری احنات عل ون الش بب . یعتل ن س ل ع ألھم المراس فیس
 ).لدینا حلم(خاطرة، فیجیبھ أحدھم الم

ي  دریب 2015ف ي للت رة اإلعالم ز الجزی تج مرك ، أن
ویر ة والتط ن مجموع اطع م دیو مق ة  الفی د  360بتقنی ة لرص درج

لطت في أحد مخیمات البقاع اللبناني، معاناة الالجئین السوریین  وس
وء الفیدیوھات ھذه ى الض ع عل ین واق ات، الالجئ محت بالمخیم  وس

 .وآالمھم المخیم أطفال قصص من بعض بمشاركة ینللمشاھد
درجة  360أیضا فیدیو  )بي بي سي( وفي نھایة العام نفسھ، أنتجت

حیث تجول المراسل بالكامیرا  .في أحد المخیمات السوریة في لبنان
یم ي المخ . لیظھر مجموعة من األطفال، ویصف ظروف المعیشة ف

ث ثم ات، حی دى القاع ى إح امیرا إل ذھب الك ن  ت ع مجموعة م تجتم
اھدة  ل الخیاطة ومش االجئات السوریات لممارسة أنشطة مختلفة مث
ة  ة ومرح ة عفوی امیرا بطریق ى الك داھن إل ر إح ون، وتنظ التلفزی

ة،  .تجعلك تنسى أنھن ھاربات من الحرب ا للغای یبدو المشھد طبیعی
خصوًصا مع إمكانیة تحریك زاویة المشاھدة والتجول افتراضیا في 

س  .عةالقا وریا یجل ابا س بعدھا تنتقل الكامیرا إلى الخارج، فنرى ش
 .مع إحدى السیدات المسنة والھاربة من الحرب

ى  الع عل ة لالط ا كافی ف، لكنھ ة ونص اوز دقیق دیو ال تتج دة الفی م
ات ي المخیم ین ف ین الالجئ اة مالی ن حی ة م اھد یومی دیو . مش وللفی

ؤالء ھ ى أن ھ اھد ینس ن الحرب جانب إنساني یجعل المش اربون م
ومي  ھد ی ام مش ھ أم اھد أن ن المش یة، إذ یظ ا قاس ون ظروف ویعیش
الھم،  اس أعم ارس الن روتیني لعائالت تعیش في ظروف عادیة، یم

  .ویلعب األطفال
عن الحرب . أخرى بطریقة 360 فیدیوھات )نیویورك تایمز( قدمت

ور  نعاء، أنتجھ المص مة ص ذي حل بالعاص في الیمن، والخراب ال
ای( یكست ائزة ) لر ھ ى ج ائز عل ولیتزر(الح ل )ب ن (، والمراس ب

 )ھوبارد
ع التوازي م دا ب ا جدی ً ة تطبیق دة األمریكی ت الجری ث أطلق یلم  حی ف

ال  ،)المھجرون( یدعى وثائقي ة أطف ة ثالث لتسلیط الضوء على محن
 .الجئین من منظورھم الخاص

قد حل لم تتمكن مقاطع الفیدیو العادیة من إظھار حجم الخراب الذي 
   . .درجة 360بالمدینة من خالل الحرب كما أظھرتھ فیدیوھات 

ذلك، ت ك امیرا حلق ي( ك ي ب ي ب وق )س ة ف ل مدین ة الموص  العراقی
ي الجیش اشتباكات یظِھر درجة 360 بتقنیة فیدیو إلنتاج ع العراق  م

لحي یم مس ش، تنظ ز  داع ل لتمرك رح مفص دیو ش ق الفی ویراف
ان ل التنظیم ا ك ذین في الموصل، مم اھدین، ال ي المش ر ف ر كبی ھ أث

ل  ن قب دث م اكتشفوا جمال المدینة التي رأوھا من السماء كما لم یح
 .في تقریر إخباري

ع  360وبینما تتجھ التغطیات الصحفیة اإلخباریة إلى تقنیة  درجة م
ي،  ع االفتراض إضافة تأثیرات صوتیة وبصریة، تأخذ صحافة الواق

دا  )رةغام( التي تسمح للمشاھد بتجربة دا جدی فریدة من نوعھا، وبع
ن الصحافة  یتطور یوما بعد یوم بنسق سریع وتصاعدي، سیجعل م

 .المرئیة تجربة تحمل الجمھور إلى ما وراء الخبر
وات  ال أص ي إیص ھمت ف ي أس رة الت ین المشروعات المبتك ن ب وم

ورك  ى نیوی وریین إل ال الس وریا(األطف روع س روع) مش و مش  وھ
ي الجمھور لوضع الجدیدة االفتراضي اقعالو تقنیات یستخدم ب ف  قل
ي  الحدث، ة الت ومعایشة مأساة األطفال السوریین في الحرب األھلی

 .تشھدھا بالدھم
ا احبة ووفق روع لص رة المش وني( فك ا ال دي ن حفیة )بین ي ص ، وھ

یلة  ومخرجة افالم وثائقیة أمریكیة، فإن ھذا النوع من الصحافة وس

اھدی دفع المش ا ل ّ ة حق ن قوی ة، ع ع القص اطفي م ل الع ى التفاع ن إل
ن  اھدة م اء بالمش دالمن االكتف دث ب ب الح ي قل عھم ف ق وض طری

 :وتقول .الخارج
ات ( ھ، لحظ ا رأیت دق م نظرُت إلى الناس في قاعة العرض، لم أص

ا  ي مزقتھ وریا الت ال س ع أطف اطف م اء وتع ادة وبك ة ح انفعالی
 .المشروع ھكذا وصفت تفاعل الناس مع ).الحرب

ألن إنتاج مثل ھذه المحتویات وتقدیمھا یمثل تحدیا لوسائل اإلعالم و
ات  ة األزم ر بتغطی ق األم دما یتعل ا عن حفیین، خصوًص والص
اإلنسانیة أو مناطق النزاع، فھناك مراكز البحث التابعة لشبكات نقل 

ز ل مرك  BBC Research» األخبار ووسائل اإلعالم الدولیة، مث
& Development» ث المختص ب ال الب ي مج ویر ف ث والتط البح

ع  ذي یجم ریة، وال معیة والبص واد الس ي للم ع اإللكترون والتوزی
ي  رة اإلعالم ز الجزی ا مرك د ایض اء، یوج باحثین ومصممین وعلم

الذي یعمل على  ،«Cnotrast VR» ومشروعھ للتدریب والتطویر
ي  ث ف ار والبح ناعة األخب ي ص ة ف ة، وبخاص ذه التقنی ویر ھ تط

تقبل الص ارب مس ن التج دة م رص جدی ق ف ة، لخل حافة التفاعلی
ین الصحافة  ع ب ي تجم ة، الت التفاعلیة بین الجمھور والقصة الخبری

 .واإلخراج السینمائي
معي  اج الس ي اإلنت ة ف ات الحدیث ذه التقنی تعمال ھ ر اس م یقتص ل
ة  و الدولی ة العف ت منظم د أطلق الم، فق ائل اإلع ى وس والبصري عل

وف ( تجت فیلما تفاعلیا یحمل عنوانوان) Syria 360(مشروع  الخ
وریة  ،)من السماء دن س ھ م ت ل في إشارة إلى القصف الذي تعرض

ورط ) تفاعلیة( كثیرة، وھو تجربة وثائقیة ول ت ة ح ھدفھا جمع األدل
ذا  ة إن ھ ول المنظم انیة، وتق د اإلنس ي جرائم ض وري ف النظام الس

رب رائم الح ن ج روع م دد م ق ع ى توثی دف إل روع یھ د  المش ض
ي  ة، الت ات الدموی ة والنزاع ن األزم نوات م دة س اإلنسانیة خالل ع

 .أدت إلى خسائر مدمرة ذھب ضحیتھا الشعب السوري
ن  دة م اطق عدی ي من طرابات ف ومع تزاید األزمات وتواصل االض

ن یتمكن لن الحدث قلب إلى یحملنا لن الذي الخبر أن یبدو ،العالم  م
  . االنتباه جذب

ع ال وروم وجي،التكن تط ا ول ي خصوص ویر ف وغرافي التص  الفوت
اج ري، واإلنت اض البص دریجي واالنخف دات  الت عار المع ألس

ـ صحافة من سیجعل المستخدمة، ارب درجة 360ال  الصحافة وتج
ة المتعطشة الجماھیر بین شعبیة األكثر االفتراضیة ھي ر لرؤی  الخب

  .زوایاه كل من
  .درجة 360ْقنیة  وفیما یلي استعراض الھم كامیرات التصویر بت

  Garmin VIRB 360: كامیرا
 مم 39.0×  59.3×  69.8: األبعاد
 جرام 160: الوزن

 أمتار 10حتى : مقاومة المیاه
 میجا بیكسل 15: دقة الصور الثابتة

 7K: دقة الفیدیو
 MicroSD: بطاقة الذاكرة

 متعدد عبر الحامل المخصص: التركیب والتثبیت
 دقیقة 65: عمر البطاریة

بین الصالبة ). 4(شكل   Garmin VIRB 360ع كامیرا تجم
والخشونة والقدرة على تحمل الصدمات وتحمل الغمر في المیاه 

  . حتى عشرة أمتار
باإلضافة إلى إمكانیة تركیبھا على الحوامل الفردیة العادیة أو على 

وھو ما یجعلھا واحدة من أكثر  GoPro الحوامل المتعددة لكامیرات
ویمكن . درجة تمیزا على مستوى االستخدام العملي  360كامیرات 

استخدام الكامیرا مستقلة من خالل الشاشة الصغیرة الملحقة بھا مع 
التحكم فیھا من خالل أزرارھا الثالثة، أو استخدامھا والتحكم فیھا 

  ..VIRB عبر تطبیق
، وتمتلك دقة تصویر  K 5.7كما انھا تقوم بتصویر الفیدیوھات بدقة

  .إطار في الثانیة 30بكسل بمعدل  2880×2880صوى فیدیو ق
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وتحتوي على أربعة میكروفونات تنتج صوتا واضحا حتي تحت الماء، وتضم  Garmin VIRB 360یوضح كامیرا ) 4(شكل 

  .نظام تحدید المواقع
ا   ا أنھ ن عیوبھ روم ة  غی ویر بدق ي التص تقرة ف ر 4Kمس ، وعم

  .البطاریة قصیر
 : Ricoh Theta Vكامیرا
 مم 45.2×  130.6×  22.9: األبعاد
 جرام 121: الوزن

 ال تعمل تحت الماء: مقاومة الغمر في المیاه
 میجا بیكسل 14: دقة الصور الثابتة

 4K: دقة الفیدیو
 جیجابایت 19داخلیة سعة : بطاقة الذاكرة

 حامل ثالثي: التركیب والتثبیت
 دقیقة 80 :عمر البطاریة
بشكلھا الجذاب من خالل طولھا   Recoh Theta Vتتمیز كامیرا 

وانسیابیة التصمیم التي تسمح بحملھا بالید الواحدة دون لمس العدسة 
ببساطة ودون . مع سھولة الوصول إلى أزرار التحكم المدمجة فیھا

الحاجة للھاتف، كما یمكن التحویل بین وضع التصویر الثابت 
بضغطة بسیطة، بینما یستخدم تطبیق الھاتف الذكي  والفوتوغرافي

  .في تصفح الصور ونقلھا بین األجھزة المختلفة
، كما 4Kومن ممیزات الكامیرا أنھ یمكنھا بث الفیدیو الحي بدقة 

أنھا تتمتع بمكونات داخلیة وشرائح ممتازة باإلضافة لحجمھا 
ا أن تكلفتھا الصغیر كما أنھا تأتي بحامل ثالثي القوائم، ومن عیوبھ

 .منھا Mini HDMI عالیة وتم إزالة منفذ
دقیقة متصل، كما یمكنھا  25ویمكنھا تصویر مقطع فیدیو مدتھ 
درجة بفضل المیكروفونات  360تسجیل الصوت المحیطي بمجال 

دقیقة، تعمل بنظام أندروید ومزود  80األربعة المدمجین بھا لمدة 
م تطویر خاصیة ، كما تSnapdragon 625 بمعالج كوالكوم

استقرار الصورة البصریة في ھذه الكامیرا، وتدعم البلوتوث 
 .والواي فاي ویمكن التحكم بھا عن بعد عن طریق تطبیق خاص بھا

 ).5(شكل 

  
 Ricoh Theta Vیوضح كامیرا ) 5(شكل 

  GoPro Fusionكامیرا
 مم 74×  75×  40: األبعاد

 جرام 220: زنالو
 أمتار 5حتى : مقاومة الغمر في المیاه

 میجا بیكسل 18: دقة الصور الثابتة
 2K:دقة الفیدیو

 ثنائي المنفذ MicroSD :بطاقة الذاكرة
 المتنوعة GoPro حوامل: التركیب والتثبیت

  GoPro Fusionمثلھا مثل باقي كامیرات الحركة تتمیز كامیرا 
. المیاه مع تمیزھا بھیكلھا الصغیر بقدرتھا على مقاومة الغمر في
التي تسمح بقطع   OverCapture وتتمیز الكامیرا أیضا بخاصیة

درجة التي تقوم  360ملفات فیدیو عالیة الجودة مسطحة من فیدیو 
بتسجیلھ ویمكن التخلص من المساحة الزائدة من الفیدیو عبر تطبیق 

امیرا بقدرتھا على كما تتمیز الك. الكامیرا على الھواتف أو الحاسوب
التصویر بمجرد ضغطة علي زر التصویر والذي یعمل على تفعیل 

 .الكامیرا حتى وإن كانت مطفأة
أمتار تحت الماء،  5وھي كامیرا قابلة للتعدیل ومقاومة للماء حتى 

درجة، لذلك فھو خیار  360ومجال رؤیة   5.2Kوتصور بدقة 
 .ممتاز من الصعب منافستھ

بكسل  2624×5228و القصوى للكامیرا ھي دقة تصویر الفیدی
 60بمعدل  3Kإطار في الثانیة، أو یمكنھا التصویر بدقة  30بمعدل 

میجا بكسل، وعمر  18إطار في الثانیة، أما دقة الصور الثابتة 
  ).6(شكل  .دقیقة 70بطاریتھا 

 
 GoPro Fusion یوضح كامیرا) 6(شكل 
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قاط مقاطع فیدیو قیاسیة، ، ویمكنھا التK5.2من ممیزاتھا أن دقتھا 
أما عیوبھا أنھا عالیة الجودة وبالتالي تكلفتھا عالیة، ومبالغة لمعظم 

 .المستخدمین
كما أنھا تأتي بجمیع أجھزة االستشعار الالزمة وأجھزة الرادیو، 

، gyroscope، وبلوتوث، وWi-Fiمثل نظام تحدید المواقع، و
  .الصوت والبوصلة، باإلضافة إلى إمكانیة التحكم في

   Insta360 Oneكامیرا
 مم 96×  36.5×  25: األبعاد
 جرام 82: الوزن

 ال تعمل تحت الماء: مقاومة الغمر في المیاه
 میجا بیكسل 24: دقة الصور الثابتة

 4K: دقة الفیدیو
 MicroSD :بطاقة الذاكرة

لھواتف  Lightning حامل ثالثي أو عبر منفذ: التركیب والتثبیت
 آیفون

 دقیقة 70: اریةعمر البط
للعمل والتوافق حصًریا مع   Insta360 Oneصممت كامیرا 

ھواتف آیفون وأجھزة آیباد اللوحیة، حیث یتم شبكھا وتثبیتھا في 
وھو ما یوفر سرعة لنقل  Lightning أجھزة آبل من خالل منفذ

البیانات على تطبیق الھاتف الذي یعمل تلقائیًا ویوفر رؤیة مباشرة 
كما یمكن تشغیل الكامیرا من . ا تقوم الكامیرا برؤیتھدون تأخیر لم

وھي األخف من بین . خالل زرھا المدمج أو عبر البلوتوث
 .درجة 360كامیرات 

 30بكسل بمعدل  1920×3840وتمتلك دقة تصویر فیدیو قصوى 
میجا بكسل، وعمر بطاریة  24إطار في الثانیة ودقة صور ثابتة 

 ).7(شكل  .دقیقة 70

  
  Insta360 Oneكامیرا یوضح ) 7(شكل 

تتمیز الكامیرا بتصمیمھا الرائع الذي یسمح بتثبیتھا وحملھا، كما 
الذي یسمح للمستخدمین بالتصویر   Free Captureتتمیز بوضع 
، 16:9درجة قبل تحویلھ لمقطع تقلیدي بنسبة  360بمجال رؤیة 

والتي تستخدم في التصویر البطيء  Bullet Time وتأثیرات
  .ر عالیةبمعدالت إطا

   Samsung Gear 360كامیرا
 مم 100.6×  46.3×  45.1: األبعاد
 جرام 130: الوزن

 ال تعمل تحت الماء: مقاومة الغمر في المیاه
 میجا بیكسل 15: دقة الصور الثابتة

 4K: دقة الفیدیو
 MicroSD :بطاقة الذاكرة

 حامل ثالثي: التركیب والتثبیت
 دقیقة 130: عمر البطاریة

إلى حد  Theta V كامیرا  Samsung Gear 360میرا تشبھ كا
كبیر على مستوى اإلمكانیات مع اختالف التصمیم الذي یشبھ 

وتتمیز الكامیرا بشاشة صغیرة یمكن من . الروبوتات التجاریة
خاللھا التنقل بین أوضاع التصویر الثابت، تسجیل الفیدیو، تایم 

قد ال تكون . ضةللصور العری  HDR الب، الفیدیو الحلقي ووضع
جودة تصویر الفیدیو في ھذه الكامیرا ھي األفضل ولكنھا ال تزال 

  .)8(شكل . قادرة على المنافسة بقوة

  
  Samsung Gear 360یوضح كامیرا) 8(شكل 

ھذه الكامیرا سھلة االستخدام للغایة، وتمتلك دقة تصویر فیدیو 
 إطار في الثانیة، ودقة 24بكسل بمعدل  2048×4096قصوى 

 .میجا بكسل 8.4صور ثابتة 
ومن اھم ممیزات الكامیرا أنھا تمتلك تصمیم أملس ومریح، 

باإلضافة إلى أنھا تعمل مع أجھزة آبل، أما عیوبھا أنھا تمتلك 
 بطاریة أصغر من النموذج الذي سبقھا، ودقة الفیدیو غیر مرضیة

  Kodak PixPro SP360 4Kكامیرا 
فیدیو قصوى جرام، وتمتلك دقة تصویر  128تزن 

 12إطار في الثانیة، ودقة صور ثابتة  30بمعدل  2880×2880
 .دقیقة 55میجا بكسل، وعمر بطاریة 

ممیزاتھا أنھا تمتلك تصمیم قوي وصلب، وعمر البطاریة معقول، 
 360لكن عیوبھا أنھ یلزم كامیرتین منھا لتصویر بمجال رؤیة 

ة أكثر من درج 235في بعض األحیان یكون مجال الرؤیة  .درجة
كافي، وھذا ھو السبب أن تلك الكامیرا تمتلك عدسة كرویة واحدة 
فقط، وتأتي بھیكل مقاوم للصدمات، ومقاوم للتجمد، ومقاوم للغبار 

وتأتي  NFC ومقاوم للرذاذ، ومزودة بتقنیات اتصال الواي فاي و
مع العشرات من الملحقات، وذلك یوضح سبب السعر المرتفع، كما 

م بھا عن بعد عن طریق الھاتف، وتحمیل الفیدیوھات یمكنك التحك
  ).9(شكل .على الیوتیوب والفیسبوك

  
 Kodak PixPro SP360 4Kكامیرا یوضح ) 9(شكل 
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