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 كيفية تحويل الملفات

في هذا الدليل القصير، سوف نشرح لكم كيفية تحويل األفالم المتحركة من هاتف خلوي الى ملفات يمكن إدخالها في برنامج مونتاج 

 (.Windows Movie Maker)ويندوز لعمل األفالم 

 ما هو التحويل ولماذا نحتاج الى عمله؟

وهذا ال يغير ما هو موجود في الفيلم المتحرك، ولكنه يغير جودته، كما يمكنك من إجراء أشياء  .التحويل هو تغيير تهيئة الفيلم المتحرك

 . مختلفة على الفيلم

لكي تتمكن من إدخال هذه األفالم الى برنامج ويندوز لعمل األفالم (. mp4.)األفالم المتحركة في الهاتف الخلوي تنتهي بالتهيئة 

(Windows Movie Maker)تنتهي بالتهيئة  ، يجب أن(.wmv.) 

 : يوجد طريقتان للقيام بذلك

 :الطريقة األولى

 .لكي تحول الفيلم الى ملف، يجب أن يكون لديك برنامج تحويل

 . يمكن تنزيل هذا البرنامج من االنترنت مجانا  (. MPEG Streamclip)برنامج التحويل الذي سوف تستخدمه يدعى 

 : الذهاب الى الموقع التالي( XP, Vista)الرجاء من مستخدمي ويندوز 

http://www.alfanet.it/squared5/MPEG_Streamclip_1.2.zip 

 (.zip file)حالما تدخل الى هذا الموقع، يجب أن تظهر لك رسالة لكي تحفظ ملفا  مضغوطا   -

من أجل أن ( MPEG_Streamclip.exe')انقر مرتين على الملف . أي استخرج محتويات الملف/ الملف  فك. احفظ الملف -

 .تبدأ عملية تركيب البرنامج

 .المطلوب من أجل تشغيل المحول –( QuickTime player basic)من الممكن أن يطلب منك تنزيل برنامج التشغيل السريع  -

 :أو أعلى، يجب زيارة الموقع( QuickTime player 7) 7يع إذا لم يكن لديك برنامج التشغيل السر -

http://www.filehippo.com/download_quicktime_alternative/?2615 

 . الموجودة على الزاوية اليمنى العليا في الصفحة( Download This Version)انقر على كبسة تنزيل هذا اإلصدار  -

 :أو زيارة الموقع التالي -

http://www.filehippo.com/download/file/54c508bf4a498fcba2b2c94a17844056dff 

8d2773ebb5f8bb1f79743ca4c9da8 من أجل أن يبدأ حافز التنزيل مباشرة. 

الذي يتوافق ( QuickTime)وهو اإلصدار الوحيد من إصدار الوقت السريع  1..1ن يعطيك المذكور أعاله اإلصدار يجب أ -

 (.MPEG Streamclip)مع برنامج 

، يمكنك أن (MPEG Streamclip)أو أعلى وبرنامج ( QuickTime 7)أو ( QuickTime 1.81)حالما يتم تركيب كال  من  -

 . بالدخول إليه من قائمة البرامج( MPEG Streamclip)تشغل برنامج 

 .، يجب أن تنقر وتسحب ملفات األفالم إليه لكي تبدأ بعملية التحويل(MPEG Streamclip)حالما تفتح  -

http://www.alfanet.it/squared5/MPEG_Streamclip_1.2.zip
http://www.filehippo.com/download/file/54c508bf4a498fcba2b2c94a17844056dff%208d2773ebb5f8bb1f79743ca4c9da8
http://www.filehippo.com/download/file/54c508bf4a498fcba2b2c94a17844056dff%208d2773ebb5f8bb1f79743ca4c9da8
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وتتصفح المجلد ( MPEG Streamclip)بدال  من ذلك، يمكنك أن تنقر على ملف ثم تفتحه من الزاوية اليسرى العليا في نافذة  -

 . لملفاتالذي يحتوي على ا

 . يجب أن تكون الملفات التي تريد تحويلها موجودة في مجلد على جهاز الكمبيوتر مسبقا   -

 .واختر الملفات التي تريد تحويلها باستخدام مؤشر الفأرة( Ctrl)من أجل اختيار ملفات متعددة، ثبت مفتاح كونترول  -

تصدير الى "اختر < ى عالمة تبويب الملف في األعلى انقر عل< انقر واسحب الملف الى الفراغ الموجود في وسط المربع  -

اختر < من القائمة ( Windows Media" )وسائط ويندوز"اختر < ( ...Export to other formats" )تهيئات أخرى

 . المجلد الذي أنشأته لملفات األفالم واحفظ اللقطة

ن ذلك، يجب عليك أن تتحقق إذا كانت نقطة النهاية المختارة للتأكد م. في بعض األحيان من الممكن أال يتم تحويل اللقطة كاملة -

 .نقطة النهاية تكون عادة هي المدة الكاملة للقطة بأكملها. هي نفس نقطة النهاية

 . في المجلد الذي أنشأته على حاسوبك( wmv.)و ( mp4.)سوف يكون لديك اآلم ملفات أفالم  -

 (.wmv.)واستورد ملفات ( Windows Movie Maker)افتح صانع أفالم ويندوز  -

 !أنت اآلن جاهز لكي تبدأ بعملية المونتاج -

 :الطريقة الثانية

( codecs)من الممكن استخدام الترميز (. codecs)تتم ترجمة ملفات الوسائط على الكمبيوتر الى أشكال بسيطة باستخدام الترميز 

التي ال تتعرف عليها الى تهيئات ( formats)جل ترجمة التهيئات الموجود مسبقا  على حاسوبك من أ( software)لمساعدة البرنامج 

(formats )تعرفها . 

 . التي تشمل جميع تهيئات الفيديو واألوديو الشائعة( K-Lite codec package)من الرزم المتاحة على االنترنت هي رزمة ترميز 

 :من الممكن تنزيلها مجانا  بالنقر على الرابط التالي

codecs.com/download_soft.php?d=5289&s=775-http://www.free  

احفظه وشغله (. 'klcodec500f.exe')عندما تنقر على الرابط المذكور أعاله، سوف يطلب منك حفظ أو تشغيل ملف التركيب  -

 . من أجل تركيب الرزمة

 ('Lots of Stuff'" )الكثير من المواد:"اء التركيب، اختر الخيار الذي يقولأثن -

وابدأ ( Windows Movie Maker)الى صانع أفالم ويندوز ( mp4.)بعد اكتمال عملية التركيب، ببساطة استورد ملفات  -

 File)في حقل نوع الملف ( 'All Files'" )جميع الملفات" في مربع حوار استيراد الملفات، يمكنك أن تختار . بعملية المونتاج

Type )–  الموجود على أسفل نافذة استيراد الملفات(import files.) 

 (3gp.)التعامل مع ملفات 

 (.3gp.)بعض التلفونات األحدث تحفظ الملفات باستخدام 

 (.Movie Maker)إذا حدث هذا، يجب تحويل الملفات الفردية قبل استيرادها الى صانع األفالم 

 Movie)يوجد الكثير من إصدارات البرمجيات التي تدعي أنها تحول هذه األفالم، ولكنها ربما ال تعمل بشكل مالئم في صانع األفالم 

Maker.) 

http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=5289&s=775
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 :من الممكن تنزيل واحدة من الرزم التي تعمل بشكل جيد من هذا الرابط

tp://www.miksoft.net/products/MMCsetup.exeht  

 (..MMCsetup.exe)عندما تنقر على الرابط المذكور أعاله، سوف يطلب منك تشغيل أو حفظ البرنامج 

 (Run" )تشغيل"اختر  -

 . الى البرنامج( 3gp.)لكي تضيف ملف + بعد اكتمال عملية التركيب، ببساطة انقر على كبسة  -

 . لذي تحفظ في جميع ملفات أفالمكاختر مجلد اإلنتاج ا -

وسائط ويندوز "الى ( Auto" )أوتو"غيّر الخيار من  –( ’Conversion to‘" )التحويل الى"في الصندوق الذي يقول  -

 (.Windows Media Visual" )البصرية

 (.’Convert‘" )حّول"انقر  -

في مربع حوار استيراد الملفات . أ بعملية المونتاجوابد( Windows Movie Maker" )صانع أفالم ويندوز"حالما يكتمل، افتح 

(import files) جميع الملفات"، يمكنك اختيار( "All Files ) في حقل نوع الملفات(File Type )–  الذي تجده في أسفل نافذة

 . استيراد الملفات

 كيف تنقل ملفات األفالم من هاتف خلوي الى الكمبيوتر؟: مراجعة

 (USB)منفذ يو إس بي  (1

افتح أيقونة الهاتف الخلوي . أدخل كيبل يو إس بي الى الهاتف الخلوي. أنشئ مجلدا  على حاسوبك لكي تضع فيه جميع أفالمك

انقر واسحب ملفات األفالم الى المجلد في سطح مكتب حاسوبك، أو . اختر ملفات األفالم التي ترغب بنقلها. في حاسوبك

مرة أخرى، واختر  نقرة على اليمينظلل المجلد، (. ’copy‘" )نسخ"الفأرة واختر  انسخها والصقها بواسطة نقرة على يمين

 .سوف تكون ملفات األفالم اآلن على حاسوبك، وجاهزة للتحويل(. paste" )لصق"

 

 

 

 

 تلفون< كمبيوتر : بلوتوث (2

" تصفح جهاز"اختر  <انقر على أيقونة بلوتوث على حاسوبك . أنشئ مجلدا  على حاسوبك لكي تضع فيه جميع أفالمك

(‘browse device’ ) > اقبل الطلب الذي سوف يظهر على < اختر هاتفك الخلوي من قائمة األجهزة التي سوف تظهر

اختر ملفات األفالم التي ترغب بنقلها < " الفيديوهات"افتح مجلد < " الفيديوهات"افتح المجلدات وجد مجلد < هاتفك الخلوي 

 .اختر المجلد الذي أنشأته كمكان الذي ترغب بحفظ هذه الملفات فيه<  (’Get‘" )أحصل"وانقر على 

 

 كمبيوتر< تلفون : بلوتوث (3

جد ملف الفيلم < في هاتفك الخلوي ( Gallery)اذهب الى االستوديو . أنشئ مجلدا  على حاسوبك لكي تضع فيه جميع أفالمك

" بواسطة بلوتوث"اختر < ( send" )إرسال"ط على اضغ< ( options" )خيارات"اضغط على كبسة < الذي تريد إرساله 

(via Bluetooth ) > إرسال"اضغط على < اختر الكمبيوتر من قائمة األجهزة( "send .) سوف يظهر ملف الفيلم على

 . احفظه< افتحه < سوف ينزل الفيلم . اقبل الملف< سطح المكتب في الكمبيوتر 

 . من أجل تحويلها( MPEG Streamclip)مج أنت األن جاهز لسحب هذه الملفات الى برنا

http://www.miksoft.net/products/MMCsetup.exe
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 :قائمة المصطلحات

الطريقة التي يفهم فيها . كلما ارتفع عدد البكسالت، كانت الجودة أفضل. لكل تهيئة ملف عدد مختلف من البكسالت(: Format) التهيئة

تسمى هذه . ّون الملفالكمبيوتر محتويات الملف هي الطريقة التي يتم فيها تجميع الجزيئات المختلفة التي تك

الطرق المختلفة التي تستخدم تؤدي الى تهيئات (. decoding)فك الترميز ( / encoding)الطريقة الترميز 

 . مختلفة

اختيار الملف المطلوب، تثبيت كبسة النقر اليسرى بينما تنتقل الى الفراغ حيث تحتاج الى استخدام الملف ثم اترك   :انقر واسحب

 .سرىكبسة النقر الي

يمكن : مثل. )وهي تدل على شيء وتساعدنا على معرفة ما هو ذلك الشيء –األيقونة هي رمز على أي كمبيوتر   :األيقونة

جميع المجلدات : مثال  . يوجد أيقونات عامة(. أن يكون الشيء عبارة عن مجلد أو ملف وسائط، أو وثيقة وورد

تعيين أيقونة الى : كما يوجد أيضا  أيقونات مخصصة، مثل. (MP3s)البسيطة تتمثل بنفس األيقونة، وكذلك جميع 

 . ملف أو مجلد قمت بإنشائه من أجل معرفتها بسرعة

/ ، الكبسة اليسرى هي النقرة على اليسار، والتي تساعد على اختيار (كبسة 2)يوجد على الفأرة في العادة كبستان  :نقرة على اليمين

 . مجلد معين/ تسألنا ماذا نريد أن نعمل في ملف  –تعطينا خيارات الكبسة اليمنى . عدم اختيار الملفات

 

 

 

 

 


