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اسم البرنامج
 محول الصوتيات
 
إصدار البرنامج
 5.9
 
حجم البرنامج
 8.5 MB

لا يحتاج لكراك او تسجيل فهو مجاني
 
تحميل البرنامج

 www.arabic2.biz/down/converter59.exe


 وظيفة البرنامج :

يقوم بتحويل العديد من الصيغ الصوتية المختلفة مثل :

تحويل ملفات الريال بلاير من نوع RM,RA,RAM,RMJ,RMVB إلى ملفات WAV أو MP3 أو OGG أو WMA

تحويل ملفات الميديا بلاير من نوع WAV,MP3,OGG,WMA إلى ملفات ريال بلاير من نوع RM.

تحويل العديد من الصيغ الأخرى مثل WAV,MP3,MP2,MP1,MPEG,MP4,AAC,OGG,AVI,MPC,MOV,QT,WMA,AMR,3GP إلى ملفات MP3,MP2,WAV,OGG,MP4,VOX,AMR .

الجديد في الإصدار رقم 5.3 والتي تتضمن كل ما تجمعه الاصدارات السابقة:

تمت إضافة إمكانية التحويل من WMA و 3GPو AMR وغيرها.

الجديد في الإصدار رقم 5.2 :

تمت إضافة لخيارات الجودة أرقام 32 و 24 و 16 و 8 وبالتالي إنتاج ملفات محولة صغيرة الحجم ، حيث كان في الإصدارات السابقة أقل جودة هي 64.

الجديد في الإصدار رقم 5.1 :

تم إصلاح مشكلة التحويل إلى WMA وبعض التحسينات الخفيفة.

الجديد في الإصدار رقم 5.0 :

هذه النسخة جديدة كليا عن الإصدارات السابقة حيث تم إعادة برمجتها من الصفر بطريقة جديدة متطورة وأفضل بكثير من الإصدارات السابقة ، وهذه بعض الأشياء الجديدة في هذا الإصدار :

1. تم إصلاح جميع المشاكل والأخطاء ورسائل الخطأ الموجودة في الإصدارات السابقة وذلك لأن الإصدارات السابقة كانت تعتمد على برنامج Real Player.

2. حل مشكلة التعليق أثناء التحويل.

3. حل نهائي لمشكلة عدم التحويل إلى MP3 في بعض الأجهزة.

4. حل مشكلة ضخامة حجم الملفات الناتجة بعد التحويل.

5. تم إضافة أكثر من 10 صيغ صوتية جديدة يدعمها البرنامج.

6. لا يتطلب هذا الإصدار أي برنامج آخر لكي يعمل وذلك بفضل التقنية الجديدة التي تم بها برمجة هذا البرنامج وبعكس الإصدارات السابقة كان يتطلب وجود برنامج Real Player على الجهاز لكي يعمل.

7. والكثير من المزايا الأخرى.

مميزات البرنامج :

1. السهولة في التعامل.

2. إمكانية إضافة أكثر من ملف في نفس الوقت.

3. إمكانية تحويل أكثر من ملف في نفس الوقت.

4. تم تقسيم واجهة البرنامج إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل التعامل مع البرنامج.

5. يوجد شرح مرفق مع البرنامج


 

