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اإلنتظار ( كمتابعيوعمى )غالبًا ما توجب عميك  إعتصام أو مظاىرة ما؟حدث ما يدور في الشارع؟  تصويريومًا ىل حاولت 
   !!؟توتمت مصادر  تحطم ىاتفك، أو ماذا لو. حتى تعود لممنزل وتقوم بتحميل ما قمت بتصويره

كل ما تحتاجو ىو ىاتف بكاميرا مقبولة . اليوم، تستطيع أن تنقل من الشارع إلى اإلنترنت مباشرة، شأنك شأن أي قناة فضائية
شتراك باإلنترنت   .بسرعة مقبولةالمحمول مى ىاتفك عنسبيًا، وا 

 .سأصحبكم في ىذا الدليل القصير ألريكم بالصور كيفية إعداد البرنامج

 /http://bambuser.com: لبرنامجزيارة موقع ا: أولً 

 : كما في الصورة(: قم بالتسجيل مجاناً ) Sign Up for free األخضر اضغط عمى المربع

 

 

 

يمكنك بدون شك التسجيل عبر صفحتك عمى فايس بوك بالنقر عمى مستطيل الفايس بوك أسفل مربع التسجيل، سيقوم الموقع 
ىذا من شأنو أن يسيل عممية التسجيل ويختصرىا، لكنو سيكشف ىويتك فيما لو كنت . عندىا بجمب معموماتك من فايس بوك

 . ترغب بالبقاء مجيولً 

http://bambuser.com/
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اسم مستخدم تختاره، . سيطمب إليك ممئ معمومات في غاية السيولة. Sign Up for freeاألخضر بعد الضغط عمى المربع 
، كممة سر، الموافقة عمى شروط الستخدام، ثم (ل تستخدم بريدك الحقيقي فيما لو كنت تتوخى البقاء مجيولً )بريد إلكتروني 

 .كما في الصورة أدناه( Sign up)انقر عمى تسجيل 

 

 

 

 

وأمامك . عميك إختيار الوسيمة التي ستعتمدىا بالتصوير. ن تممك حسابًا باسمك، سيظير في الركن األعمى من الشاشةأنت اآل
. استخدام كاميرا الويب يعني أنك تصور من خالل كاميرا الكمبيوتر أو الالبتوب. ىاتف محمول، أو كاميرا ويب: خياران

 .حمول كما في الصورة أدناهوسأستبعد ىذا الخيار وأعتمد خيار الياتف الم



  http://ijnet.org/ar              شبكة الصحفيين الدوليين 

 

 

 

في  2ىذا سيتم بإحدى الطرق الثالث المشروحة في الخطوة رقم . بقي خطوة وحيدة، ىي تثبيت البرنامج عمى جيازك المحمول
 (. Install)الصورة 

  ما ىذا في غاية السيولة، كل . رابط التحميل إلى ىاتفك المحمول عبر رسالة نصية من قبل الموقع تمقيإما عبر
دراج رقم ىاتفك الجوال وستصمك رسالة من الموقع تحتوي عمى  عميك فعمو ىو إختيار بمدك من القائمة المنسدلة وا 

 .رابط التطبيق

  أو عبر زيارة الموقعm.bambuser.com أو الـ من ىاتفك المحمول وتثبيت التطبيقApp ( عبر الضعط عمى
Download app and start broadcasting) .أقل  تثبيتسيستغرق ال. تطبيق مجاني في جميع أنحاء العالمال

 .من دقيقة

 البموتوث البموتوث أو عبر.   

كل ما عمي القيام بو ىو الشروع في . البرنامج اآلن مثبت عمى ىاتفي المحمول. لقد اخترت الخيار الثاني، األسيل واألسرع
 .التصوير

ستفتح صفحة البرنامج مباشرة، ادخل اسم المستخدم وكممة السر التي اخترتيا عند . في الياتف( app)التطبيق انقر عمى 
 .التسجيل عمى الموقع، وابدأ التصوير

http://m.bambuser.com/
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، قم بضبط خياراتك (Settings)أحدىا خيارات . تبعًا لنوع ىاتفك، ستظير عمى شاشة الياتف عدة أيقونات خالل التصوير
دقة عالية لمصورة، دقة عالية لمصوت، حفظ الممفات التي لم يتم رفعيا عمى اإلنترنت إلى جياز )مثاًل وفقًا لما تريد 

 (.إلخ...الياتف

أنت اآلن جاىز، األيقونة الدائرية الحمراء ىي رز البدء بالتصوير، انقر عمييا وسيبدأ الفيديو بالتصوير والتحميل عمى اإلنترنت 
 .لى اإلنترنت بث إعمميًا، أنت ت. في ذات الوقت

 لكن مياًل، أين يمكن متابعة الفيديو؟؟

سيتم رفع جميع مقاطع وتم إنشاء قناة فيديو خاصة لحسابك، عمى صفحة الموقع عمى اإلنترنت، ىناك حساب مسجل باسمك، 
 .تصل إلييا بالنقر عمى اسم حسابك كما في الصوة أدناه. تمقائياً  االفيديو إليي

 

 

 

سيعرض عميك ىاتفك خيار تسمية الفيديو قبل البدء . مقاطع الفيديو التي صورتيا وقد تم تخزينيا تمقائياً ستجد ىناك جميع 
 .بالتصوير، وسيتم تخزين الفيديو عمى قناتك في الموقع تحت السم الذي اخترتو
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نترنت من قبل وىات عمى اإليلكن كيف سيصل اآلخرون إلى الفيديوىات وأنت تصور في الشارع؟ وكيف ستنتشر الفيد
 اآلخرين؟ 

 . األمر في غاية السيولة

، (public)فيي مرفوعة تحت الخيار . من الوصول إلى الفيديوىات وافي الموقع ليتمكن اءً عضأك و ل يتطمب أن يكون متابع
ائك أصدق إخبارعميك . اسمك في مربع البحث لموصول إلى مقاطعكعن بحث الكل ما عمييم فعمو ىو . أي متاحة لمجميع

 .ICFJ عمى سبيل المثال قناتنا ىنا إسم. ليتمكنوا من الوصول إلى موادكعن إسمك ومتابعيك 

وأنا أقوم  في مكتب المركز الدولي لمصحفيين ، األمر سيل، ستجدون أول فيديو اختبار قمت بتسجيموياحاولوا العثور عمي
 .لنمق نظرة عمى الصورة أدناه .بإعداد ىذا الدليل

 

 
 

، لكن الفيديو (الموقع يعرض عمي تسجيل الدخول في اليمين أعاله) مالك القناةكلحظوا أني لست مسجل الدخول كعضو أو 
 .ما ييمني ىنا ىو الفيديو، يمكنك مشاىدتو ىنا، كما يمكنك إعادة نشره. متاح لمعمن
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لفيديو وتحميل الفيديو إلى موقعك أو إما نسخ الكود الخاص با: أي شارك، أمامك خياران( Share)ببساطة، اذىب إلى 
تويتر، )ولصقو عمى أي موقع تواصل إجتماعي  من الخيار الثاني أو نسخ الرابط(. األول الخيار)أو إلى اليوتوب  مدونتك

 لتجربوه ، ىذا ىو الرابط انسخو لكم ىنافايسبوك، أو حتى إرسالو بالبريد اإللكتروني

 http://bambuser.com/v/1518510 

 :المشاركة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

 .فايس بوك، ماي سبيس، تويتر وغيرىا: يمكنك التصوير والبث مباشرة إلى مجموعة كبيرة من مواقع التواصل اإلجتماعي

وتويتر لتنشر المقاطع التي تصورىا عمى صفحتك بمجرد الدخول إلى قناتك، ستجد عرضًا لتثبيت معموماتك عمى الفايس بوك 
 .عمى ىذين الموقعين بشكل فوري

 

 

 .بمجرد النقر عمى أيقونة أي من الموقعين سيطمب إليك إدخال معموماتك لمرة واحدة وتثبيتيا ىنا

جد عددًا ل بأس بو إذا انتقمت إلى أسفل الصفحة، ست .يمكنك البث أيضًا عمى مجموعة كبيرة من مواقع التواصل اإلجتماعي
الذي تريد مشاركة الفيديو عميو، سيطمب  التواصل اإلجتماعي موقعبمجرد النقر عمى  .من أشير مواقع التواصل اإلجتماعي

إليك إدخال حسابك لمرة واحدة وتخزينو، وبذلك تكون قد أعددت حسابك عمى الموقع، وسيتم نشر أي فيديو تمتقطو بشكل 
 .المواقع التي تقوم بإعدادىاتمقائي عمى الشبكات أو 

http://bambuser.com/v/1518510
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 :نقاط هامة

 إحرص عمى إشيار إسمك أو عمى أي موقع آخر، ف إن لم تقم بمشاركة مقاطع الفيديو عمى تويتر أو عمى فايس بوك
ع "bambuser" عمى إن كنت ترغب بالبقاء مجيوًل ل تستخدم . دة نشرىااليتمكن الناس من مشاىدة موادك وا 

 .تذكر أن الفيديو متاح لمجميع وسيراك جميع الذين يتابعون الموقع. الحقيقي ول تصور نفسكبريدك اإللكتروني 

 

  ل، خيار المشاركة قد تفع  زر بعد الضغط عمى رز التسجيل في الياتف المحمول، ستجد أعمى رز التسجيل أن
نشر الفيديو يمكنك إختيار  .فورياً ييا نشر الفيديو إللبالضغط عميو، ستجد قائمة بالمواقع التي قمت بتييئتيا مسبقًا 

الفيديو إلى مقاطع إذ سيتم نشر  في ىذه الحالة عميك أن تنسى الخصوصية .صفحتك في أي موقع تريدعمى 
 .أو تويتر أو غيرىا صفحتك عمى فايس بوك
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