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هللا الرحمن الرحٌمباسم
الحمدهلل رب العالمٌن و الصالة و السالم على أشرف المرسلٌـن

شرور أنفسنا و الحمد هلل وحده نحمده و نشكره و نستعٌنه و نستغفره و نعود باهلل من
من سٌئات أعمالنا

تجد له ولٌاً مرشدامن ٌهده هللا فال مظل له و من ٌظلل فلن

محمداً عبده و رسوله صلى هللا علٌه و أشهد أال إاله إال هللا وحده ال شرٌك له و أن و

سلم

تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌنو على آله و صحبه أجمعٌن و من

العلٌم الخبٌرربنا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت

واد الكرٌمربنا ال فهم لنا إال ما فهمتنا إنك أنت الج

ربً اشرح لً صدري و ٌسر لً أمري و احلل عقدة من لسانً ٌفقهوا قولً

أما بعد

سٌدنا محمد صلى هللا علٌه و فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا تعالى و خٌر الهدي هدي  

سلم

ً الناركل بدعة ضاللة و كل ضاللة فو شر األمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و

أرحم الراحمٌنفاللهم أجرنا و قنا عذابها برحمتك ٌا

أما بعد اخوانً الكرام

 بركة هللا ، على

  XP ساقوم بشرح البرنامج الموجود فً نظام

 او حسب لغة النظام Demarrer او" أبدا"نضغط على زر 

 

 . ونختار البرنامج

 

  كما نرى فً الجهة الٌمنى كٌفٌة التقاط الفٌدٌو

http://img862.imageshack.us/i/spawn17033.png/
http://img26.imageshack.us/i/spawn17034.png/


 

  مثال Webcam عبر اداة تصوٌر مثل .1
  جلب فٌدٌو من الجهاز .2
 جلب صور .3
 اصوات جلب موسٌقى او .4

 بالضغط على( ٌعنً جاهز ) ساختار الثانٌة ، جلب فٌدٌو من الجهاز 

 

  ننتظر قلٌالً 

 

  ة البرنامج كالتالًكما نرى االن بعد جلب الفٌدٌو ، تصبح واجه

http://img69.imageshack.us/i/spawn17035.png/
http://img191.imageshack.us/i/spawn17036.png/
http://img857.imageshack.us/i/spawn17037.png/


 

 بعد جلب الفٌدٌو ، نجلب صور

 

 . نختار الصورة المناسبة

http://img821.imageshack.us/i/spawn17038.png/
http://img716.imageshack.us/i/spawn17039.png/


 

  . كما نرى

http://img18.imageshack.us/i/spawn17040.png/


 

  نشوف الخٌار الثانً ، كٌفٌة التعدٌل على الفٌدٌو

http://img543.imageshack.us/i/spawn17041.png/


 

 لوضع العناوٌن نضع التالً

 

 ولٌكن العنوان فً البداٌة

 

http://img84.imageshack.us/i/spawn17042.png/
http://img857.imageshack.us/i/spawn17043.png/
http://img806.imageshack.us/i/spawn17044.png/


  كما نرى ، المثال مباشرة على الٌسار

 

  نقوم بسحب الصورة الى االسفل ، مكان العملٌات

http://img233.imageshack.us/i/spawn17045.png/


 

  واٌضا نسحب الفٌدٌو فً االخٌر لٌتم عرضه بعد الصورة والمقدمة

 

  نضع بعض التؤثٌرات على الصورة مثال او الفٌدٌو

http://img220.imageshack.us/i/spawn17046.png/
http://img849.imageshack.us/i/spawn17047.png/


 

  نختار هذه

 

  ونقوم بسحبها مثال الى الفٌدٌو ، وٌمكن اٌضا عملها على الصورة

 

  نختار بٌن المقدمة و الصورة االن نقوم باختٌار نمط االنتقال بٌن اللقطة اللً قبل و اللً بعد ، كما فً المثال

http://img703.imageshack.us/i/spawn17048.png/
http://img824.imageshack.us/i/spawn17049.png/
http://img263.imageshack.us/i/spawn17050.png/


 

  ولتكن النمط هكدا

 

 ونقوم بسحبه بٌن الصورة والمقدمة

 

 ونختار نمط اخر بٌن الصورة والفٌدٌو

 

  ونقوم بنفس العملٌة

http://img861.imageshack.us/i/spawn17051.png/
http://img269.imageshack.us/i/spawn17052.png/
http://img38.imageshack.us/i/spawn17053.png/
http://img857.imageshack.us/i/spawn17054.png/


 

  واالن نرٌد قص الفٌدٌو واخذ بعضاللقطات مثآل

 

  نروح من االخٌر او من بداٌة الفٌدٌو ، ونسحب الى الوصول اى اللقطة المرادها

 

  تم قص الفٌدٌو

 

 واالن نشوف الفٌدٌو قبل الحفظ ، للمعآٌنة

http://img846.imageshack.us/i/spawn17055.png/
http://img14.imageshack.us/i/spawn17056.png/
http://img708.imageshack.us/i/spawn17057.png/
http://img822.imageshack.us/i/spawn17058.png/


 

 التؤثٌرات كمثال كالتعدٌل على نمط او لٌس الفٌدٌو ، للرجوع مرة اخرى اذا ما نسٌت اي شئ مثال) واالن نحفظ العمل 
) 

 

 ونحفظ ملف العمل

 

 MSWMM. : نحدد االسم ، والصٌغة واحدة وهً

 

 ونضغط على الحفظ

 

 ولحفظ افٌدٌو نضغط على

 

 وبعدها على

 

 Ctrl+P : او ٌمكن الضغط مباشرة على

http://img688.imageshack.us/i/spawn17059.png/
http://img855.imageshack.us/i/spawn17060.png/
http://img121.imageshack.us/i/spawn17061.png/
http://img806.imageshack.us/i/spawn17062.png/
http://img863.imageshack.us/i/spawn17063.png/
http://img59.imageshack.us/i/spawn17064.png/
http://img52.imageshack.us/i/spawn17065.png/


 

  نختار حفظ فً الجهاز كما ٌمكن حفظها مباشرة فً سٌدي او خاص باداة تصوٌر

 

 مكان حفظ الفٌدٌو+ نختار االسم 

 

 هنا بٌانات خاصة بالفٌدٌو ، طول وعرض الفٌدٌو

http://img198.imageshack.us/i/spawn17066.png/
http://img856.imageshack.us/i/spawn17067.png/
http://img862.imageshack.us/i/spawn17068.png/


 

  وهنا الحجم الكامل والمطلوب تواجده فً القرص الصلب مثآل

 

  ٌمكن التعدٌل على طول وعرض الفٌدٌو.. نختار الجودة 

 

 ... واالن ننتظر قلٌال

 

  .. وفً االخٌر تم حفظ الفٌدٌو

http://img863.imageshack.us/i/spawn17069.png/
http://img855.imageshack.us/i/spawn17070.png/
http://img189.imageshack.us/i/spawn17071.png/
http://img847.imageshack.us/i/spawn17072.png/


 

  لحفظ للمعانٌةا وال ننسى العالمة على قراءة الفٌدٌو بعد االنتهاء من عملٌة Terminer نضغط على

 

  الفٌدٌو+ وفً االخٌر ، ملف العمل 

 

  اتمنى ٌكون الشرح وافً وكافً لمن احتاج الٌه ، مع تحٌاتً

 

 

 

 

 

http://img849.imageshack.us/i/spawn17073.png/
http://img593.imageshack.us/i/spawn17074.png/
http://img806.imageshack.us/i/spawn17075.png/

