بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولاُ قبل شرح البرنامج أقدم صورة من عظمة الخالق سبحانة وتعالى وهى كلمة الله على ماء البحر قام بها أخوى ساخو 7 

بتقديمها إلى المنتدى  وأكن لة كل الأحترام فاسمحلى بتقديمها هنا أخى العزيز 

لو لم تظهر الصور بطريقة صحيحة كليك يمين ثم أظهار الصور  ( شو بيكتشر )
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اليكم بعد طول وقت وأسف على التأخير للأخوة الأعضاء والمشرفين

 

أنا من قبل شرحت برنامج فيديو ستديو 8 أخر أصدار من شركة يوليد وكان على الرابط هذا    www.moon15.com/vb/showthread.php?t=41416
 
ووعدت بأن يكون فى شرح أقوى من ذلك الشرح وها الآن أقدم بين يديكم شرح للبرنامج أكثر توضيحاً وتفصيلاً بالشرح 

والصور وأتمنى من الله التوفبق 

أسم الشركة  يوليد    ulead

موقع الشركة    www.ulead.com/

أسم البرنامج    Ulead VideoStudio 8

أولاً المطلوب للبرنامج

1/ جهاز بمواصفات معقولة على سبيل المثال

جهاز بنتيوم 4  والبروسيسور 2.8 والكاش 512 والباص 400 والرمات 512 

مش معنى الكلام دة ان الجهاز أقل من ذلك مش هيشتغل هو هيشتغل بس ببطئ شوية

2/ يكون فى دايركت أكس 9 على الأقل وان لو يوجد قم بتحميلة من هنا   www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?FamilyID=2c40a7a5-7742-44d2-9f5c-420815448ea4&displaylang=en

3/ يكون روزليشن الشاشة 1024 * 768 لآنى فى اخت قالت إن البرنامج لايعمل بعد لبتنصيب وأتضح العيب فى ذلك

4/ يفضل أن يكون فى   Windows Media Player 10  علشان كوديك الضغط ل  wmv   www.microsoft.com/windows/windowsmedia/ar/player/download/download.aspx

البرنامج يعمل على جميع أصدارات الويندوز وأن كان مستقر أكتر على ويندوز 98 وملينيوم أحسن

واليكم الأن الشرح

أول ماتقوم بعملية التنصيب ستظهر الصورة القادمة
[ 

وبعد عملية التنصيب ستظهر الصورة القادمة ومعنى الأختيار الأول هو عمل فيديو يتلائم من حيث الشغل مع الفيديو سى دى 

ومعنى الأختيار الثانى هو عمل أضافات على الفيديو كليب أولاً والصورة توضح ذلك[IMG]
 

وبعد بدء عمل البرنامج ستظهر وجهة البرنامج 

 


ومن هنا عمل أزرار البرنامج وستوضح الصورتين القادمتين

 

 

يتم أضافة الملفات الفيديو من هنا

 

ويتم عمل تأثيرات على الفيديو روعة من الجمال من هنا

 

ويتم تحديد شفافية الفيديو مع ملف فيديو أخر من هنا

 

ويتم أضافة الكتابة على الفيديو كليب من هنا

 

ومن هنا يتم أضافة ملفات الصوت من هنا

 

ويتم التحكم بمستوى الصوت لملف الفيديو كما طلب أخى أحمد خاطر مثل الصورة القادمة

 

وبعد عمل كل ماتريد بملف الفيديو يبقى الآن حفظ الملف على الهارد ديسك والصورة القادمة توضح كيفية ذلك

 

والحمد الله على الشرح البسيط هذا وأرجو من الله الأستفادة للجميع

أخوكم : أيمن

حجم البرنامج  134 ميجا  والتحميل بالأسفل

                             الرابط الأول      ftp://ftp.ulead.com.tw/pub/Trial/videostudio8/uvs8_trial_e.exe

                            والرابط الثانى    www.download.com/3001-2194_4-10334257.html

ورابط ثالث ايضاً 
ftp://ftp.download.com/pub/ppd/10029706-10334257/UVS8_E_TBYB_CNET.exe

والكراك موجود على الأميل اللى صار محتاجة 

وأخيراً تم ضم الكراك للشرح     www.upmoon.com/up5/VIDEO%208%20.rar 
ولكم الشكر

أخوكم : أيمن[COLOR=Red]ayman_dvd1@hotmail com

القمر[/COLOR]
 

