اللي يبي يتعامل مع ملفات الفيديو  لايتعب نفسه  
اخواني مافي داعي ننزل برامج حجمها تبدأمن 30 ميجا واكثر من اجل الفيديو ومافي داعي نجرب برامج صغير لتحرير الفيديو  قد تأثر على النظام 
الحل موجوود
 اخواني اقدم لكم برنامج معروف وموجوود في كل جهاز فيه ويندوز ملينيوم او اكس بي 
لكن الكثير يجهلون هذا البرنامج العملاق او بالاقل يجهلون امكانياته الكبيرة مع سهولة استخدامه 
انه برنامج موفي مكر  MOVE MAKER
يوجد من شركة ميكروسوفت في ويندوز  Me و Xp
سهل الاستخدام  وظيفته : يمكن ان اعمل به التالي :
1- تقسيم الافلام . 2- دمج الافلام .
3- حذف اللقطات السيئة من الافلام .4-التسجيل من بعض كروت التيفي اوالكاميرا اوالفيديو .
5-ضغط الافلام حيث يمكن ان يصبح الفيديو الذي حجمه 500 ميجا بيت يمكن يصبح 50 ميجا بيت ويمكن اقل او اكثر مع وضوح لابأس به .
6- وغير ذلك مع ميزة ان البرنامج خفيف على الويندوز .
طبعا هذا شرح للبرنامج  سريع واي سؤال يمكن نجيب عليه 
ولي لسه مبتدا يمكن يشوف البرنامج بالتالي :
1-قائمة ابدأ ثم 2- البرامج ثم 3- البرامج الملحقة  ُم 4- برنامج موفي مكر .
وهذه واجهة البرنامج :



 طبعا اوامر القوائم معروفة لانها تشترك مع كل نوافذ الويندوز والاوامر الخاصة  مبينه وهذه قائمة ملف :

 

هذة قائمة العرض :

 

وهذه قائمة  المقطع (المقطع الفيديو ) :

 

وهذه قائمة القرائة :

 

حينما نبي نستورد فيلم للعمل عليه سواء تقسيم او حذف او جمع اوغيره نسوي كما نشاهد في الشرح :

 
 
 
 
 
 

ما للتسجيل من الكرت (كرت التيفي) او من الفيديو  فنسوي التالي :

 
 

مع ملاحظة ان موفي مكر هذه النسخة لاتقوم بالتسجيل من جميع الكروت فمثلا انا جربت كرت تبع شركة زولتركس فقام بالتسجل منه 
وجربت كرت تبع شركة اي تي اي فما رضى يسجل منه .
لكن البشرى ان النسخة الجديدة من موفي مكر الذي في موقع الشركة سجل منهم الاثنين تقريبا يسجل من جميع الكروت .

القمر  

