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  الدرس األول

  تحرير ومونتاج األفالم
  

  

مع التطور السريع في الكمبيوتر والبرامج المصاحبة له 

تشهد الكثير من التطبيقات اآلن اندماجا مع بعضها البعض 

فمن السهل أن تحصل على جهاز جوال يوفر لك االتصال 

السريع مع أي شخص تعرفه في أي وقت وفي أي مكان، 

يكون مزوداً  في بعض األحيان بجهاز كما إن هذا الجهاز 

راديو أو جهاز موسيقى وكاميرا رقمية، كما يمكنك 

الحصول على كاميرا رقمية تقوم بأخذ الصور الثابتة 

كما يمكنك شراء كاميرا فيديو وفي . والتقاط مقاطع فيديو

ائدة نفس الوقت تقوم بالتقاط بعض الصور الثابتة وتخزنها على شريحة ذاكرة، وتكون الف

العظمى من هذه األجهزة إذا تم ربطها مع جهاز كمبيوتر من خالل التجهيزات المصاحبة لكل 

  . جهاز

  

بجهاز الكمبيوتر عبر كروت الكترونية  VHSكما يمكنك أن تقوم بتوصيل جهاز الفيديو 

خاصة تقوم من خاللها بعمل نسخ ألفالمك من الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر، ومثال أخر على 

لمشاهدة  DVBمج بين األجهزة أن تحصل على كرت استقبال محطات األقمار الفضائية اد

  .القنوات الفضائية على الكمبيوتر

  

  

إن الكمبيوتر كجهاز متطور ربط العديد من التقنيات مع بعضها البعض فتح الكثير من 

هو  مجاالت العمل المتنوعة ومن هذه المجاالت التي سوف نخصص لها سلسة من الدروس

  .مجال تحرير ومونتاج أفالم الفيديو

  

حيث توفر الكثير من الشركات البرامج الالزمة لتجعل من جهاز كمبيوترك وحدة مونتاج 

متخصصة، وبالرغم من كثرة هذه البرامج إال أن فكرة عملها متشابهة، فهناك برامج سهلة 
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يريد أن يقوم بأعمال  وبسيطة االستخدام وتفي بالغرض، وهناك برامج أخرى احترافية لمن

  .إبداعية يبهر بها أفراد أسرته أو أصدقاءه

  

  لماذا نحتاج برامج المونتاج؟
الرقمية أو كاميرا الجوال  هإن كل واحد منا ال بد وانه يقوم بالتقاط الصور باستخدام كاميرات

عار مناسبة أو يقوم بتسجيل مشاهد فيديو، وقد أصبح هذا متاحاً ألكثرنا لتوفر تلك األجهزة بأس

نسبياً ولصغر حجمها الذي ساعد في أصحابها معنا في اغلب األحيان لنقوم بالتقاط الصور 

والذكريات التي تمر بنا، ومن المناسب أن نقوم بتخزينها على أجهزة الكمبيوتر والتي في 

ار النهاية يمكن أن نستمتع بمشاهدتها وإرسالها لمن نريد عبر البريد االلكتروني، ومع انتش

أصبح من الممكن أن نقوم بعمل  DVDوأجهزة الديفيدي  VCDأجهزة تشفير الفيديو سي دي 

  .أفالم من إنتاجنا تعرض على تلك األجهزة وتشغيلها على شاشات التلفزيون

  

  عناصر تحرير ومونتاج الفيديو
ي والت 1-1تقوم فكرة تحرير ومونتاج الفيديو على عناصر أساسية وهي الموضحة في الشكل 

تتكون من وحدات اإلدخال ووحدات اإلخراج وحد الربط وحدة التحرير والمونتاج والتي تشمل 

  .جهاز الكمبيوتر وبرامج التحرير

  
  

  
  مكونات وحدة التحرير والمونتاج الرقمي 1-1شكل 
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  االحتياجات الضرورية لدخول في مجال مونتاج األفالم
  أوال وحدة التحرير والمونتاج

اصفات عالية الن العمل في مجال تحرير ومونتاج الفيديو يتطلب جهد كمبيوتر ذو مو )1(

بسرعة  4كبير من الكمبيوتر لذا يجب أن ال يقل معالج الكمبيوتر عن بنتيوم 

1.5GHz  512وبالنسبة للذاكرة أن ال تقل الذاكرة عنMB  وكلما زادت حجم

 60GBتقل عن الذاكرة كلما كان أفضل بكثير، وتحتاج إلى قرص صلب ذو سعة ال 

 .لتحميل مشاهد الفيديو البرامج الالزمة لذلك

 windows Movie Makerبرنامج تحرير فيديو وهي كثيرة ومتوفرة مثل برنامج  )2(

 Magixوبرنامج  Ulead video studioوبرنامج  Adobe Premiereوبرنامج 

video Editor  وبرنامجPinnacle ا وهناك الكثير من البرامج والتي تحصل عليه

مع شرائك لكاميرا فيديو أو لجهاز نسخ اسطوانات وغالباً ما تكون متوفرة على شبكة 

 .االنترنت

  

  

 ثانياً وحدات اإلخراج

ماسح ضوئي إلدخال الصور المطبوعة للكمبيوتر إذا لم تتوفر على شكل صور  )1(

 .رقمية

 .كاميرا ديجيتال )2(

 .كاميرا فيديو )3(

 .مايك وسماعات )4(

  

  

 ثالثاً وحدة ربط

ة عن أداة التوصيل التي تربط بين وحدات اإلدخال وجهاز الكمبيوتر وفي وهي عبار )1(

أو وصلة  USBمعظم األحيان تتوفر هذه مع الجهاز الذي تشتريه وقد تكون وصلة 

FireWire  وأحيانا تحتاج إلى كرت متخصص يسمى كرت مونتاج فيديو ويكون إما

 .رالكمبيوت كرت خارجي أو داخلي لوصل أجهزة اإلدخال المختلفة إلى
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  رابعاً وحدات اإلخراج

وتأتي أهمية هذه الوحدة في إنها تقوم بإخراج العمل الفني الذي قمت بإنتاجه وتوفيره على عدة 

  وسائط مختلفة حسب األجهزة التي تستخدمها لعرض العمل الفني ومن هذه الوحدات 

كلفة من أكثر ت DVDوتقنية الـ  DVDأو ناسخ اسطوانات  CD ناسخ اسطوانات  )1(

تكلفة القرص وكذلك الناسخ ولكن إذا لم تكن تمتلك جهاز تشغيل  ةمن ناحي CDالـ 

DVD  فيمكنك االعتماد علىCD  ولكن يجب أن نذكر أن جودة الصورة في الـ

DVD أفضل بكثير وسنقوم بشرح الفرق بينهما في حينه. 

وبرنامج  Roxioوبرنامج  Neroبرنامج نسخ اسطوانات وهي كثيرة مثل برنامج  )2(

Ashampoo Burning Studio  وغيرها وتأتي هذه البرامج بإمكانيات إنتاج أفالم

VCD  وأفالمDVD. 

 جهاز فيديو وتلفزيون )3(

 VCDجهاز تشغيل  )4(

 DVDجهاز تشغيل  )5(

 شبكة االنترنت )6(

 يالبريد االلكترون )7(

  

  

األمور السابقة ضرورية ويجب أن تتوفر لديك احدها أو كلها، وسنقوم بشرحها وشرح 

كما يمكنك أن تتعلم التحرير والمونتاج فقط من خالل .  ستخداماتها من خالل الدروس القادمةا

استخدامك للبرامج على جهاز الكمبيوتر على أن توفر مادة الفيديو سواء من االنترنت أو 

ومن ثم  رباالستفادة من أصدقاءك في استعارة بعض األجهزة لتقوم بنقل مقاطع الفيديو للكمبيوت

  .مل على التحرير والمونتاجالع

  

ففي هذا الدرس بإمكانك أن تبدأ التحرير والمونتاج باستخدام جهازك الكمبيوتر واستخدام 

والذي يتم تحميله أثناء تحميل الويندوز على جهازك  Windows Movie Makerبرنامج 

  :وستجده ضمن البرامج في قائمة ابدأ والذي يحمل الشعار التالي
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  Windows Movie Makerفالم باستخدام برنامج تحرير األ
من البرامج البسيطة وسوف نقوم باستخدامه للتعرف على فكرة  Movie Makerيعد برنامج 

  2-1التحرير والمونتاج، عند تشغيل البرنامج سوف تظهر لك الشاشة الموضحة في الشكل 

  

  
 Movie Makerصورة لشاشة برنامج   2-1شكل 

   

  :الحظ أن شاشة العمل مقسمة إلى أربعة مناطق وهي على النحو التالي

وهي منطقة المهام والتي تظهر فيها سلة المهام التي ترشدك للخطوات  )1( المنطقة األولى

الصورة أو الفيلم أو  Captureاألساسية التي يجب أن تقوم بها والتي تحتوى على التقاط 

ويمكنك ) 2(و من الكاميرا إلى منطقة المحتويات في المنطقة الموسيقى لنقلها من الكمبيوتر أ

في شريط   Taskإخفاء هذه المنطقة أو إظهارها من خالل الضغط على زر المهام 

  .األزرار

  

منطقة المحتويات حيث يتم إدخال كل محتويات الفيلم المراد تحريره في  )2( المنطقة الثانية

ويمكنك ترتيبها . ر أو لقطات فيديو أو مقاطع موسيقيةمنطقة المحتويات والتي تشمل على صو

  .في شكل مجلدات كل مجلد يحتوي على نوع من األنواع السابقة والتي ستستخدمها في فيلمك
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أن ما تضعه في المحتويات هو عبارة عن وصلة ألصل الصورة أو الفيلم  :مالحظة

وبالتالي إذا تم حذف أو  أو المقطع الموسيقي من جهاز الكمبيوتر إلى تلك المنطقة

تغيير الملف األصلي على جهازك فإن البرنامج سوف يسألك عن المسار الصحيح للمشهد 

باللون األحمر  xالذي تغير مكانه على الجهاز أو سيظهر لك مربع ابيض وفي داخله عالمة 

  .لترشدك أن مشهد كان موجود ولكن لم يستطع البرنامج من تحديد مساره

  

هي منطقة المعاينة والتي فيها يمكن تشغيل المقطع الموسيقي أو مشهد من  )3(ثالثة المنطقة ال

الفيلم قبل إدراجه في الفيلم ويمكنك أيضا من القيام بقص بعد المشاهد من الفيلم إذا أردت 

وسوف نتعرف على استخدام هذه األداة خالل التدريب العملي  Split باستخدام األداة 

  .في تقسيم أي مشهد من الفيلم إلى مشهدين أو أكثرألنها مفيدة جدا 

  

والتي يم فيها عمل اإلخراج للفيلم وفيها يتم سحب المشاهد والصور  )4(المنطقة الرابعة 

األحداث الزمنية للفيلم وتقوم بوضعها في المربعات  بحسب ترتي والمقاطع الموسيقية وإدخالها

  .للمؤثرات االنتقالية بين المشاهدالبيضاء إما المربعات الصغيرة بينها فهيا 

  

الذي تضعه في ) غير محدد بمدة زمنية(المشهد الواحد هو مقطع من الفيلم : مالحظة

مربع من مربعات الشريط الزمني ويمكن أن يكون المشهد صورة ثابتة أو نص 

د في ، ويمكنك وضع عدد كبير من المشاه)يمكنك أن تتحكم بالمدة الزمنية للمشاهد الثابتة(

  .وكل مشهد له زمنه ومجموع هذه المشاهد تكون المدة الزمنية للفيلم النهائي. الشريط الزمني

  

عند التحرير الفيلم فإنه من المفيد جداً االنتقال إلى طريقة عرض الشريط الزمني للمنطقة رقم 

والتي سوف تنقلك إلى   Show Timelineوذلك بالضغط على الزر ) 4(

 3-1وضحة في الشكل طريقة العرض الم
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  طريقة عرض الشريط الزمني التفصيلي 3-1شكل 

  
وفيه تالحظ انه هناك عدة طبقات لكل جزئيات الفيلم فهناك طبقة يظهر فيها شريط الفيديو 

والتي تحتوي على االنتقاالت والتسجيل الصوتي للفيلم وتأتي أسفل منهما طبقة الصوت التي 

ثم تأتي الطبقة الخاصة . فية للفيلم إلضافة  اإلثارة والتشويقإضا يمكن أن تضيف فيها أصوات

بالنصوص المكتوبة والتعليقات التي تضيفها لتظهر على الفيلم أثناء العرض أو تظهر كمقدمة 

للفيلم أو كلوحة توقف تكتب فيها بعض المعلومات أو التعليقات على الجزء القادم من الفيلم 

  .ة وخالفهكما يحدث في النشرات اإلخباري

  

  
  أزرار التحكم اإلضافية في الشريط الزمني 4-1شكل 

  

فهي  4- 1األزرار اإلضافية المتاحة لك في الشريط الزمني والتي موضحة في الشكل 

  :موضحة من اليسار إلى اليمين على النحو التالي

  

والذي يمكنك من التحكم في شدة الصوت المصاحب  Audio Levelزر مستوى الصوت 

يلم بالمقارنة مع صوت الموسيقى الذي تكون قد أضفته للفيلم حتى تضمن أن تكون للف

  .الموسيقى هادئة وال تشوش على الحديث المسجل مع الفيلم

  

يؤثر زر مستوى الصوت على الفيلم بالكامل فيقلل صوت الموسيقى الخلفية  :مالحظة

  .بالنسبة لصوت التسجيل على طول مدة الفيلم

www.hazemsakeek.com 
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  لتحكم في مستوى الصوتا 5-1شكل 

  

ويكون  5-1بالضغط على زر التحكم في الصوت سيظهر لم مربع حوار موضح في الشكل 

وضع المؤشر في الوسط بين صوت الموسيقى على اليمين وصوت فيلم الفيديو على اليسار 

  .وبتحريك المؤشر لليمين يعمل على خفض مستوى صوت الموسيقى بالنسبة للصوت المسجل

   

الصوتية والتعليقات على المشهد بصوتك ويتم إدخال  تدم هذا الزر إلضافة التسجياليستخ 

هذه التعليقات من خالل المايك المتصل مع الكمبيوتر والضغط على زر التسجيل الصوتي 

  .لتظهر لك لوحة لتسجيل الصوت وتخزينه واستخدامه في الفيلم

  

مل الدقيق على جزئيات من الفيلم أو يستخدم هذبن الزرين لتكبير الشريط الزمني للع 

  .لتصغير الشريط الزمني بالنسبة للوحة العرض

  

يستخدم هذين الزرين لتشغيل أو إيقاف العرض للمشاهد والتي سوف تظهر على  

  .شاشة المعاينة أو للعودة إلى أول الشريط الزمني

  

  .بالضغط على هذا الزر تنتقل إلى شاشة عرض المشاهد 

  

وفي الدرس  Movie Makerزرار الرئيسية في برنامج التحرير الخاصة ببرنامج هذه هي األ

دقيقة وسوف نشرح المزيد من األدوات المستخدمة إلنتاج  20القادم سنقوم بعمل فيلم مدته 

أو نشره على االنترنت أو إرساله عبر البريد  CDالفيلم النهائي وتجهيزه للنسخ على أقراص 

  .ا إلى  االنتقال للبرامج األكثر االحترافيةااللكتروني وذلك تمهيد
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  الثانيالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  عمل فيلم من مجموعة من الصور الثابتة باستخدام برنامج 

Windows Movie Maker 

  
  

  

الفيديو والتي تشمل  أفالمتحدثنا في الدرس السابق عن العناصر الرئيسية لتحرير ومونتاج 

هذا  إخراجوحدات  أو إدخالكوحدات  إمامكنك استخدامها والمعدات التي ي األجهزةالعديد من 

والتي هي جهاز الكمبيوتر وبرامج التحرير والمونتاج بينهما حلقة الوصل  إلى باإلضافة

  .المتوفرة عليه

  

 األفالمالمستخدمة لمونتاج  أساليبسوف نقوم في هذه السلسلة من الدروس بشرح كل 

تشغيلها على الكمبيوتر مباشرة، كما  سنتعرف أو  DVDأو  CDاسطوانات  إلىوتحويلها 

نفعله للتشغيل  أنوماذا يجب علينا  األنواعأنواع ملفات الفيديو المختلفة والفرق بين هذه 

  .من خالل شبكة االنترنت والبريد االلكتروني أوالجوال  أجهزةعلى  أفالمنا

  

لذي يأتي ضمن وا Windows Movie Makerفي درسنا اليوم سوف نستمر في استخدام 

وقد تم شرح فكرة عمل البرنامج وتعرفنا عليه وسوف نقوم  .إصدارتهاالويندوز بكل  برنامج

  .دقائق 4 - 3باستخدامه لعمل فيلم لمدة زمنية في حدود 

  

  عمل فيلم من صور ثابتة
يمكنك من خالل برامج التحرير والمونتاج بمختلف أنواعها عمل فيلم مكون من مجموعة من 

كانت  إذا أوالديجيتال والمتوفرة لديك على الكمبيوتر  كبكاميراتلثابتة التي التقطها الصور ا

الصور للكمبيوتر من خالل  بإدخالهذه الصور قد التقطت بواسطة كاميرا عادية ومن ثم قمت 

الماسح الضوئي، حيث تتعامل برامج التحرير والمونتاج مع الصور الثابتة التي يمكنك 

ع الفيلم مما تعطي نوعاً مميزاً من التأثير في الفيلم، وسوف نتعلم استخدام بين مقاط إضافتها
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البرنامج والتعرف على فكرة المونتاج وكيف نقوم بتصدير العمل لتشغيله على مختلف 

  .وغيره DVDو  CDالـ  أجهزةمثل  ةاألجهز

  

  المطلوبة التجهيزات

 تستخدمهابتجهيز المادة التي سوف تقوم  أنعليك في البداية قبل البدء في عمل المونتاج 

لصناعة الفيلم والتي تشمل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والصوت والنصوص التي 

  .لمشاهد الفيلم إضافتهاترغب في 

  

  خطوات العمل

  .Windows Movie Makerقم بتشغيل برنامج  )1(

على  قم باستيراد الصور التي ترغب في استخدامها في عمل الفيلم وذلك بالضغط )2(

أو بالضغط على المفتاح  Fileمن قائمة  Import into Collectionsاألمر 

Ctrl+I. 

المواد المراد استخدامها في الفيلم إلى  منطقة محتويات الفيلم والتي  إحضار األمرويعني هذا 

من قائمة المهام  Import Picture األمرن تستخدم أكما يمكنك  Collectionsتسمى 

  .ين الشاشةالمجدولة على يم

  

مساحة  إلتاحةوذلك  Taskقائمة المهام بالضغط على الزر  بإغالقسنقوم  :مالحظة

  .اكبر للمحتويات على الشاشة

  

يمكنك تحديد مكان الصور التي تريد استيرادها  Import Fileفي مربع حوار  )3(

يوضح أنواع الملفات التي يمكنك  1-2والموجودة على جهازك وفي الشكل 

 .Movie Makerفي برنامج استيرادها 
 

  

  الملفات التي يمكن استيرادها واستخدامها في الفيلم أنواع 1-2شكل 
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وفيه عدد  Audioالملفات مصنفة حسب النوع فهناك خيار للصوتيات باسم  أنواع إننالحظ 

للصور  آخروغيره كما تجد خيار  mp3و aifو  wavمن صيغ الملفات الصوتية مثل ملفات 

، ولسهولة All Mediaأو خيار لكل الوسائط الممكنة  لألفالم آخرالمختلفة وخيار  وتنسيقاتها

ثم نقوم بالذهاب  Picture Filesالوصول لما تريد حدد النوع الذي تريده وهنا سوف نختار 

ثم قم باستعراض محتوياته  إلى المجلد الخاص بالصور والذي تم تجهيزه مسبقا لهذا الغرض

  .Import Fileفي مربع حوار 

  

ثم  Ctrl+Aبالضغط على المفتاح  صورة 30حدد جميع الصور الموجودة وعددها  )4(

، انتظر حتى لعرض الصور في منطقة المحتويات Importاضغط على المفتاح 

 Movieهذه الصور إلى منطقة المحتويات في برنامج  إحضارينتهي الكمبيوتر من 

Maker. 

  

ة في هذا المثال من خالل االنترنت على يمكنك تحميل الصور المستخدم :مالحظة

 http://www.hazemsakeek.com/vediting/lesson2.rar: الرابط التالي

  

التحكم في عرض في منطقة المحتويات يمكنك التعرف على الملفات التي لديك من خالل 

لبرنامج طريقتين للعرض هما طريقة عرض الصور يوفر لك احيث المحتويات  إدارة

.  View وطريقة العرض التفصيلية وذلك بالضغط على زر  Thumbnailالمصغرة 

الكثير من المعلومات يمكنك الحصول على  2-2ضح في الشكل التفصيلي المووفي العرض 

  .سوف تكون مهمة في المرحلة الثانية عندما نتحدث عن مقاطع الفيديوالتي 

  

  

  طقة المحتويات بالعرض التفصيليمن 2-2شكل 
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صورة من الصور سوف تظهر على شاشة العرض على الجهة  أيعندما تقوم بالضغط على 

  .اليمنى
  

ارتباطات للصور  إالهذه الصور المعروضة في منطقة المحتويات ما هي  :مالحظة

 أوعلى جهاز الكمبيوتر وفي حالة تغيير مكان المجلد  األصليفي المجلد  األصلية

. تدل على فقدان االتصال مع الصور الرئيسية بإشارةحذفه فإن هذه الصور سوف تستبدل 

الصور ال  أنوعندما تخزن الملف الذي تعمل عليه سوف تجد انه ملف صغير جداً داللة على 

  . في هذه مرحلة نجهز للفيلم فقط إنناتوجد بداخله حيث 

  

وذلك  اآلنقد ما قمنا بعمله حتى سنقوم بحفظ الملف في هذه المرحلة حتى ال نف )5(

باسم File من قائمة  Save project Asأو  Project Saveاألمربالضغط على 

Lesson1  الملف يحفظ بامتداد  أنوستجدMSWMM  وهذا امتداد خاص بملفات

Windows Movie Maker  من التعامل معه آخربرنامج  أليفقط وال يمكن. 

  

والتي  اإلعداداتبعض  إجراء أوالالشريط الزمني يجب  منطقة إلىقبل سحب الصور  :هام

زمن بقاءها على شاشة العرض قبل ظهور الصورة  أيالتوقيت الزمني لكل صورة  أهمها

 بإدراجسوف نقوم  ألنهتحديد الزمن االنتقاالت بين الصور وهذا مهم  أيضاالتي تليها وكذلك 

  . مؤثرات حركية بين كل صورة والتي تليها

  

منطقة  إلىتعديلها بعد سحب الصور  نوال يمك أساسيةهذه المرحلة  :ةمالحظ

 أنيمكنك  األخرىتعديلها في هذا البرنامج ولكن في البرامج  أوالشريط الزمني 

  .وقت أيتقوم بهذه الخطوة في 

  

  الصور في منطقة الشريط الزمني إدراج
  أوالً مرحلة ضبط توقيت الصور

ثانية للمؤثرات الحركية  1.25ثواني لكل صورة و 5االفتراضية للبرنامج هي  اإلعدادات

وستجد لوحة  Toolsمن قائمة  Options األمرولتعديل هذه الخيارات عليك الضغط على 

- 2الموضحة في الشكل  Advancedبطاقات سوف ننتقل مباشرة للبطاقة  3حوار مكونة من 

3.  
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  يضح الخيارات الخاصة بضبط البرنامج 3-2شكل  
  

دقائق وزيادة زمن المؤثر الحركي إلى  7إلى   Picture durationقم بزيادة زمن الصورة 

التي ال تكون قليلة جداً بحيث ال يتمكن المشاهد من االستمتاع  ثانية وبالطبع تختار القيم 1.5

ثانية للصورة  15إلى  7بالصورة وال تكون طويلة تجعل المشاهد يمل من العرض والقيم 

  .تعتبر مناسبة

  

استخدامها في حينه  إلىفي لوحة الحوار عند الحاجة  األخرىسوف نعود لشرح التفاصيل 

الشريط  إلىالصور  إدراجكون مستعداً للمرحلة الثانية وهي وست OKاضغط على الزر  واآلن

  .الزمني

  

  الصور في الشريط الزمني إدراج: ثانيا

منطقة  إلىحسب التسلسل الذي تريد من منطقة المحتويات  أوكلها  إماقم بسحب الصور 

في المكان المخصص  واإلفالتالشريط الزمني عن طريق الضغط على الصور والسحب 

  . مكان فارغ من الجهة اليسرى للشاشة أوليط الزمني وستجد الصور تترتب في على الشر

  

 أيويمكنك تكرار ، 4- 2كما في الشكل قم بسحب كل الصور التي في منطقة المحتويات 

ترتب الصور في الشريط الزمني بالسحب  أنرغبت في ذلك ويمكنك  إذاصورة عدة مرات 

  .واإلفالت
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  الصور في الشريط الزمني 4-2شكل 

  

  المؤثرات الحركية  إضافة
كل صورة تثبت لفترة من الزمن  إنعند تشغيل العرض في شاشة المعاينة سوف نالحظ 

لصورة الثانية وهكذا حتى نهاية العرض والذي سيستمر لفترة ثواني ثم تنتقل ل 7وقدرها 

بعض الحركة في  بإدخالالواحدة، وسوف نقوم  ةالصورزمنية تساوي عدد الصور في زمن 

  .من خالل المؤثرات المتوفرة مع البرنامج أخرى إلىاالنتقال من صورة 

  

من  وعلى يسار الشاشة سوف تظهر قائمة Collectionقم بالضغط على الزر  .1

  .5-2الخيارات الموضحة في الشكل 

  

  

  Movie Makerالمؤثرات الحركية في برنامج  5-2شكل 
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ى اليمين قد ظهرت عدد وستجد عل Video Transitionsقم بالضغط على المجلد  .2

  .من صورة إلى صورة مختلفمن المؤثرات الحركية التي تعطي انتقال 

  

قم بسحب المؤثر الحركي الذي تريد إلى المنطقة المخصصة في الشريط الزمني بين  .3

الصور وستحصل في النهاية على سلسلة من الصور بين كل صورتين مؤثر حركي 

 .6-2كما في الشكل 

  

  

  المؤثرات الحركية للصور إضافة 6-2كل ش

  

تتعرف على وظيفة كل مؤثر ومن ثم  أنقم باختيار المؤثرات بطريقة عشوائية لحين  )4(

  ,صورتين أيخدام بين لالست األمثلتحدد المؤثر  أنتستطيع 

  

ومالحظة الفرق بين العرض بدون مؤثرات  أخرىالعرض مرة  لتشغي اآلنيمكنك 

  .وبوجودها

  

ثواني الن االنتقال سيبدأ  7مدة بقاء الصورة على الشاشة سوف يقل عن  :مالحظة

ان كل صورة سيصبح فترة  أيثانية مقسمة على الصورتين  1.5وينتهي في فترة 

  .ثانية 6.25شاشة عرضها على ال

  

  العرض  إلىوالتعليقات  النصوص إضافة
على الصورة نفسها  أماالنصوص والتعليقات  إضافة إمكانيةتمكنك برامج التحرير والمونتاج 

الكتابة  إمكانيةشريحة منفصلة قبل المشهد، والقليل من البرامج توفر لك  إدراجمن خالل  أو

  .احد هذه البرامج Movie Makerباللغة العربية وبرنامج 
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لتحصل على الخيارات  Toolsفي قائمة  Title and Credits األمرقم بالضغط على  .1

 .7-2الموضحة في الشكل 

  

  

  إضافتهايقات التي يمكن النصوص والتعل 7-2شكل 

  

 .نص عند بداية العرض إلضافة األولاضغط على الخيار  .2

كما " 2007"وفي المربع الثاني " مناظر ومشاهد طبيعية" اكتب  األولفي المستطيل  .3

 . 8- 2في الشكل 
 

     

  نص عند بداية العرض إضافة 8-2شكل 

  

 أرضيةفتحصل على المشهد على  Done, add title to movie األمراضغط على  .4

 .الشريط الزمني أولعند  أدرجوقد  األبيضزرقاء وباللون 

والخلفية  األلوانتعدل  أنمن مشهد نصي عند البداية كما يمكنك  أكثر إضافةيمكنك  .5

من خالل الخيارات التي تظهر لك بالضغط المزدوج على المشهد في الشريط الزمني 

 .9-2في الشكل  األمرينمن  أيواختيار 
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  وألوانه والنصخيارات التعديل على الحركة  9-2شكل 

  

  .األولمن المؤثرات الحركية بين النص والمشهد  أي أضف .6

تعليقات  وآيلهذا الفيلم العرض يحتوي على اسمك كمعد  آخرنص في  بإضافةقم  .7

  .credit at the end األمرمن خالل تكرار الخطوات السابقة وباختيار  أخرى

 title on selected األمرباستخدام بعض التعليقات على الصور نفسها  بإضافةقم  .8

clip.  

  

صوت موسيقي  إضافةسوف نستخدم هذا التطبيق في  ألننااحفظ ما قمت به في هذه المرحلة 

المؤثرات الحركية على ه ليعمل في الخلفية مع تشغيل العرض كما سوف نضيف وضبط

 أولعرضه على الكمبيوتر كما سوف نقوم بشرح فكرة تصدير العمل وتجهيزه النصوص 

  .CDنسخه على اسطوانة 
 
 
 
  

 
  



 )3(الدرس رقم 



 

 2 

  الثالثالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  عمل فيلم من مجموعة من الصور الثابتة باستخدام برنامج 

Windows Movie Maker 

  
  

  

هواية يمكنك تطويرها بالممارسة واالستمتاع بما  األفالمتحرير  إنعزيزي القارئ  أذكرك

لما قمت  أصدقاءك أو أسرتك إفرادالمشاهدين من  إعجابتعمله وستسر كثيرا عندما تالحظ 

يمارس  أنكاميرا رقمية وكمبيوتر يمكنه  أوكل واحد فينا يمتلك كاميرا فيديو  إنبه، وال شك 

عل السبب ، ولنتاجهاومو األفالمهوايته من خالل البرامج الكثيرة المعدة خصيصا لتحرير 

 إلىوال نحتاج  أجهزتناداية لتوفره على كب Movie Makerفي اختيارنا لبرنامج  يالرئيس

سهولة التعامل مع هذا البرنامج سوف تعطينا فكرة جيدة عن  إنكما  أخرىتحميل برامج 

من هذه السلسلة  أخرى، وفي مرحلة األفالمالهدف من برامج التحرير والمونتاج في صناعة 

ج البريمير وبرنامج احترافية وتخصصية مثل برنام أكثرسوف ندخل إلى برامج  سالدرومن 

  .البيناكيل وغيرها

  

تطبيق عملي في الدرس السابق على مجموعة من الصور الثابتة وذلك لضمان توفر  أولبدأنا 

الفيديو سواء من  أفالموفي المرحلة القادمة سنقوم باستخدام  أجهزتنامجموعة من الصور على 

  .كاميرا الفيديو أوجهاز الفيديو المنزلي 

  

نستكمل باقي خطوات عمل فيلم من مجموعة من الصور التي ا اليوم  فسوف في درسن أما

 Windows Movie Makerبرنامج  إلىجهزت مسبقا على الجهاز وقمنا باستيراد الصور 

 7ثم قمنا بترتيبها في الشريط الزمني لتظهر كل صورة عند العرض لمدة زمنية تصل إلى 

تقالية بين كل صورة وأخرى لتبدو االنتقاالت من المؤثرات الحركية االن إضافةثوان ثم تم 

  .الثانية بطريقة جذابة وملفتة للنظر إلىصورة 
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نركز عليها  أنالمهمة والتي يجب  األمورالنصوص والتعليقات على الفيلم من  إضافةتعتبر 

شرائح  إلى باإلضافةتوضح للمشاهد مقدمة عن الفيلم ومحتوياته  أكثر أوفمثالً شريحة نصية 

، كما ال لألحداثحداث الصور لتكون بمثابة توثيق أبين االنتقاالت المهمة في  أخرىنصية 

اسم مكان  أومثال اسم الشخص فوق صورته التعليقات على الصور نفسها لتظهر  إضافةننسى 

  .مشهد طبيعي أوتاريخي 

  

تصديره إلى سوف نستكمل مونتاج الفيلم لتجهيزه ل واآلنهذا ما قمنا به في الدرس السابق 

  .غيره أواالنترنت  أواالسطوانة 

  

تحمل الدرس السابق من  أنلم تكن قد احتفظت بالتمرين السابق على جهازك فيمكنك  إذا

  :االنترنت من خالل الرابط التالي

  
www.hazemsakeek.com/vediting/lesson2.rar 

  

 مؤثرات الفيديو إضافة

التي تؤدي إلى تغير في طريقة عرض مقطع الفيديو  اإلضافاتكل مؤثرات الفيديو هي 

وكل منتج برامج  إضافيةفنية  إيحاءات إعطاء أو األخطاءلتصحيح  إماوتستخدم المؤثرات 

تعمل على تأتي مع البرنامج فمثال هناك مؤثرات لونية  اآلتييزود كمية المؤثرات  أنيحاول 

تحول المشهد الملون إلى مشهد  أن أو األزرق أو األحمرتعديل لون المقطع بان تزيد اللون 

 أن أوسنة  20من  أكثرتجعل المشهد يبدو كما انه تم تصويره من  أن أوالرمادية  باأللوان

 أوالذين في الفيلم  األشخاصتضيف بعض التمويه على الصورة فال تعرف  أو اإلضاءةتزيد 

فبتطبيق مؤثر  Fadeتجده هو التدرج في الشفافية  أنما يمكن  أفضل أماتزيد الوضوح،  أن

ثم يبدأ في الظهور تدريجيا كما نشاهد ذلك في  األسودتبدأ المشهد من اللون  أنالشفافية يمكنك 

  .التلفزيونية األفالم

  

 األمرط على من خالل الضغ Movie Makerيمكنك االطالع على هذه المؤثرات في برنامج 

Video Effects  من قائمةTools  وستجد ظهور قائمة كبيرة من المؤثرات في مكان

  .1- 3محتويات الفيلم كما في الشك 
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  واستخدامها Movie Makerقائمة مؤثرات الفيديو التي تأتي مع برنامج  1-3شكل 

  

 معاينة علىمن هذه المؤثرات قم بالضغط على اسم المؤثر ثم على شاشة ال أيلتجربة  .1

قم بالضغط على مفتاح التشغيل وسوف يعرض لك  1-3يمين الشاشة في الشكل 

  .الكمبيوتر تأثير هذا المؤثر

لتثبيت المؤثر على المشهد قم بسحب المؤثر من القائمة في اتجاه المشهد ثم افلت عن  .2

  .الوصول إلى رمز النجمة على يسار المشهد

لنجمة الذي مؤثرات فيديو مميزة من رمز ا لها أضيفسوف تصبح المشاهد التي  .3

  .يشغل المكان المخصص إلضافة المؤثرات

  

وسوف  األمرلزم  إذامن مؤثر على المشهد الواحد  أكثرتضيف  أنيمكنك عزيزي القارئ 

  .2- 3من مؤثر كما في الشكل  أكثرظهر رمز المؤثر بنجمة مزدوجة داللة على استخدامك 

  

www.hazemsakeek.com 
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المؤثرات من  أنواعاستخدام القائمة المختصرة واالستعالم على حذف المؤثرات ب 2-3شكل 

  التلميحات التي تظهر بمجرد وجود مؤشر الماوس فوق رمز المؤثر

  

مشهد قم بالضغط على مفاتح  ألي أضفتهارغبت في التخلص من المؤثرات التي  إذا .4

كما في  Delete Effects األمرومن القائمة المختصرة قم باختيار  األيمنالماوس 

  .2- 3الشكل 

  

بعد اضافة مجموعة من المؤثرات على بعض المشاهد سوف تالحظ بطء  :مالحظة

في التعامل مع البرنامج وهذا امر طبيعي لذا ال تكثر من استخدام المؤثرات 

  .Movie Makerوخصوصاً مع برنامج 

  

  الصوت إضافة

 التعديالتمن انتهاءك من  تتأكد أنتضيف الصوت للفيلم بعد  أنيجب عليك عزيزي القارئ 

إلى تعديل المدة الزمنية لملفات الصوت وتعيد  رتتضرالمطلوبة على مشاهد الفيلم حتى ال 

  .ترتيب الصوت ليتوافق مع المشاهد

  

نتعامل مع صور ثابتة وال  ألننا اآلنفي البداية وفي هذا التطبيق ال يوجد صوت حتى 

  .و التي تحتوي على الصورة والصوتملفات صوتية مثل مشاهد الفيدي أييصاحبها 

  

 أي أوموسيقى خفيفة  بإدخال إما أيضاتضيف الصوت إلى الصور الثابتة  أنولكن يمكنك 

الفيلم لتعمل في الخلفية  إلىتناسب مشاهد الفيلم وتدخلها  أغاني أولديك  موسيقيةمقطوعات 

تضيف تعليقاتك  أننك كما يمك.  عند تشغيل عرض الصور وال تتخيل كم سيكون ذلك رائعاً
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لكل مشهد دون التأثير  وإضافتها التعليقاتالصوتية على المشاهد وان تشرح عنها باستخدام 

  .أضفتهاعلى الموسيقى التي 

  

موسيقى على  بإدخالوسنكتفي  أخرىسنؤجل شرح التسجيل الصوتي والتعليقات إلى مرحلة 

  .كل الفيلم

  

  ملف موسيقى إضافة

محتويات البرنامج قم باستيراد ملف صوتي  إلىبنفس الطريقة التي قمت فيها باستيراد الصور 

 أنواعأي من  أو wavملف  أو mp3في صورة ملف  أغنية أولديك يمثل قطعة موسيقية 

  .الملفات التي يدعمها البرنامج

  

  

الضافة الملفات الصوتية لشريط العرض يجب ان نحول من عرض : مالحظة

واذا لم تكن قد فعلت فإن البرنامج سوف  TimeLineاهد إلى العرض الزمني المش

 .يظهر لك رسالة تنبيهية بانه سيقوم بتحويل شريط عرض المشاهد إلى الشريط الزمنى

  

  .إلى الشريط الزمني Show Timelineاضغط على زر تحويل شريط المشاهد 

  لملف الصوتي الذي قمت باستيرادهلتحصل على ا Collectionsاضغط على قائمة المحتويات 

في الشريط الزمني الخاص بالصوت  وإفالتهقم بسحب الملف الصوتي من المحتويات 

Audio/Music  تضعه في هذا المكان أن إال تستطيعولن.  

  

  

الملف الصوتي تأكد من المؤشر األزرق الذي يحدد بداية الملف الصوتي عن  إفالتقبل  :هام

مكان ثم تقوم بسحبه إلى المكان الذي تريد، كما يمكنك  أيتضعه في  أنالفيلم ويمكنك  أول

كموسيقى خاصة بمقدمة الفيلم وأخرى ألخر  األمرتطلب  إذامن ملف صوتي  أكثر إضافة

  . الفيلم
    

  

  .3- 3للفيلم على النحو المبين في الشكل  أضفتهستحصل على الملف الموسيقي الذي 
  



 

 7 

  

  .التي قمت بها واإلضافاتالعالقة الزمنية بين المشاهد الشريط الزمني ويظهر  3-3شكل 

  

  

  ما هو الشريط الزمني؟

 بشيءالشريط الزمني مقسم إلى عدة طبقات كل طبقة مختصة  أن 3-3تالحظ من الشكل 

 األفالممعين وفهمنا لفكرة عمل الشريط الزمني سوف يطور مهاراتنا في تحرير ومونتاج 

الفيلم فإن الصور هنا تمتد عبر شريط الزمن للمدة  عندما تضع الصور على مشاهد فأنت

تضيف تعليقك الصوتي على المشهد فتأكد  أن أردتالزمنية التي حددتها للمشهد وبالتالي لو 

استمر  وإالتزيد عن المدة التي سوف يظهر فيها المشهد على الشاشة  من مدة التعليق ال

  .لى عدم دقة العملالتعليق حتى المشهد الذي يليه مما يعطى انطباع ع

  

الزمنية التي  ةالمؤثرات الحركية تظهر في الشريط الزمني بين المشهدين وتمتد للفتر أنكما 

تجعل بعض االنتقاالت الحركية اكبر من  أنثانية وهنا يمكنك  1.5حددتها مسبقاً لتكون 

تسحب  أنعن طريق سحب الجهة التي تريد استمرار عمل المؤثر على المشهد فإنا  األخرى

  .للمشهد حسب ما تريد األيسرالجانب  أوللمشهد  األيمنمن الجانب 

  

الشريط الخاص بالصوتيات والموسيقى ففيه تجد المقطوعة الموسيقية تمتد حسب زمنها  أما

  :لذا عليك عمل الخطوات التالية. مدة الصوت اكبر من مدة الفيلم نإوستجد في تطبيقنا هذا 

  

الشريط الزمني كما في الشكل  زء األخير من المشاهد واضغط علىال إلى الجقم باالنتق) 1(

  .الفيلمجزء من  أخرلتحصل على مؤشر العرض عن  3-4
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الملف الصوتي الزال  أنمقطع من الفيلم في حين  أخرعند مؤشر العرض  4-3شكل 

  مستمر

  

  .5-3شاشة المعاينة والموضح في الشكل  أسفلاضغط على زر القطع والموجود ) 2(

  

  

  

  مقطع حسب وجود مؤشر العرض أيشاشة المعاينة لفصل  أسفلزر القطع  5-3شكل 

  

  

ط على الجزء الثاني واضغط على قم بالضغ جزأينفصل الملف الصوتي إلى  أوبعد قطع ) 3(

  .لحذفه Delالمفتاح 

  

فصل جزء من الملف الصوتي وحذف جزء منه ال يؤثر على الملف : مالحظة

  .االصلي الموجود في قائمة المحتويات

  

  

كموسيقى خلفية يعمل خالل  الفيلمتد على طول مالملف الصوتي الم بإضافةوبهذا نكون قد قمنا 

  .مدة عرض الفيلم
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  التعليقات النصية للمشاهد إضافة
التعليقات التي  إلظهارمخصصة  Title Overlayالطبقة األخيرة في الشريط الزمني 

تتحكم في مدة ظهورها  أن بإمكانكوضعتها فوق المشاهد نفسها وتظهر على الصورة، وهنا 

  .على المشهد ولحظة ظهورها

  :وللتعرف عليها كيف تعمل قم بالخطوات التالية 

  

  .عند بداية المشهد الرابع الزمنيشر الشريط ضع مؤ )1(

 .Toolsمن قائمة  Title and Credits األمراختر  )2(

 .title on selected the clipاضغط على الخيار  )3(

 ).سبحان اهللا(قم بطباعة الجملة التي تريد ولتكن  )4(

الخاص  األمر أوتعديل حركة النص  أمراضغط على  أو Done األمراضغط على  )5(

 .وحجمه ألوانهوتعديل  بتحرير النص

  

يظهر لك النص على الشريط الزمني ممتداً لفترة زمنية تبدأ من بداية المشهد الرابع وتستمر 

  .6-3لمدة يمكنك تعديلها بسحبها حسب المدة الزمنية التي تريد كما في الشكل 

  

  

  التعليقات النصية تظهر على الطبقة الخاصة بها على الشريط الزمني 6-3شكل 

  

المزيد من التعليقات النصية وتدرب على تحديد مكان ظهورها ومدة عرضها من  بإضافةقم 

  .خالل تحريكها بالنسبة للشريط الزمني
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  المرحلة النهائية
 األموركل  أنبعد االطمئنان على  إالنقوم بتصدير الفيلم ونسخه على اسطوانة  أنال نريد 

 أوتضيف المزيد من الحركات والمؤثرات  أنيرام ومتزامنة وانك ال تريد  تسير على ما

كما في الشكل  لذا قم بعرض الفيلم باستخدام شاشة المعاينة وشغل الفيلم. النصوص والتعليقات

  .ما يعرض هو ما تريده بالضبط أنمشاهده بعناية وتحقق من وتابع  3-7

  

  

  شاشة معاينة الفيلم قبل تصديره النهائي 7-3شكل 

  

  .داداً للدرس القادم لمرحلة تصدير الفيلمقم بتخزين ما قمت بعمله استع

  

  :ستجد الملفات الخاصة بهذا الدرس على االنترنت على الرابط التالي

  
www.hazemsakeek.com/vediting/lesson3.rar 
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  الرابعالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  

  خطوات تصدير فيلم في برنامج
Windows Movie Maker 

  
  

  

فيلمك في  إلنتاجعند التعامل مع برامج تحرير األفالم فإنك تحتاج إلى ساعات عمل طويلة 

 Windows Movieج السهلة التي يوفرها برنام الخطواتصورته النهائية وبالرغم من 

Maker  نحتاج إلى العمل بدقة وبتأني على جزئيات الفيلم المختلفة والمكونة من  إنناإال

والتعليقات الصوتية والتعليقات الكتابية واختيار  إضافتهالقطات الفيلم والمؤثرات التي يمكن 

قبل التجهيز  الموسيقى المناسبة لمشاهد الفيلم، وفي كل مرة نقوم فيها باستعراض المشاهد

بعض التعديالت اما على ضبط توافق التعليقات مع  إجراءالنهائي نجد أنه من الضروري 

المشاهد، أو زيادة المدة الزمنية لمشهد ما اذا كان هذا المشهد يحتوي على صور ثابتة وهذا 

رق بالتأكيد من مزايا تفحص الفيلم قبل تصديره للمرحلة النهائية الن عملية التصدير تستغ

عملية التصدير مرة  إعادةللتراجع بعد هذه الخطوة اال  لوال مجاالكثير من وقت الكمبيوتر 

  .كل ما تريد قبل عملية التصدير أنجزت بأنكثانية، لذلك تأكد دائماً 

  

  

في الدروس السابقة قمنا بتجهيز الفيلم على ان نقوم في هذا الدرس بشرح كيف تتم عملية 

  .فة للتصدير التي تعتمد على نوع المشغل الذي سيشغل الفيلمالمختل واألنواعالتصدير 

  

  

  على أنواع الملفات التعرف
يتم التعامل مع أنواع مختلفة من  ،Movie Makerعند العمل مع برنامج صانع األفالم 

  :وهيالملفات 
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المستخدم  Projectوهو يحتوى على معلومات عن المشروع  :project fileملف المشروع 

وبعد حفظ  ،التي تضيفها إلى منطقة العمل clipsمشاهد الفيلم فالمشروع يتكون من  ، حالياً

وإعادة ترتيب  ، والحذف ،المشروع يمكنك فتحه وتحرير مكوناته ويشمل ذلك اإلضافة

-eوعند االنتهاء من تحرير المشروع يمكنك حفظة كفيلم وإرساله في بريد الكتروني . المشاهد

mail  ويتم حفظ ملف المشروع باالمتداد  .نتموقع انترأو إلىmswmm     

  

وهو الملف الناتج عن عملية تصدير مشروع الفيلم وهو الذي   : movie fileملف الفيلم 

 Windows Mediaمثل برنامج  األفالممن برامج تشغيل  أييستخدم في العرض على 

Player  أو برنامجReal Player  أو برنامجJet Audio ن برامج التشغيل وهناك الكثير م

أو أجهزة  VCDكما يمكنك تشغيل الملف على أجهزة .  المختلفة والتي ال مجال لحصرها

DVD فمثالً عند تصدير الملف للعمل على . وغيرها من أجهزة الملتيميديا بما في ذلك الجوال

.  wmvيكون امتداد الملف  Windows Media Playerالجهاز وتشغيله على باستخدام 

  .تعرف على انواع ملفات الفيديو في دروس متقدمةوسوف ن

  

الفيلم  Database Fileقاعدة بيانات ذا ملف يمثل وه :Collections Fileملف المجموعات 

 .الموجودة في مجموعاتكمثل المشهد ويتم فيه تخزين معلومات عن المجموعات الخاصة بك 

ى معلومات عن الملفات يحتوي علوكذلك ملفات الصوت وملفات النصوص وغيره، كما 

إال بعد  هذا الملففال تقم بحذف . داخل البرنامجتم استيرادها من الكمبيوتر إلى األصلية التي 

ويتم حفظ نتاجه وتصديره في صورته النهائية، واالنتهاء تماماً من العمل على تحرير الفيلم وم

  .colهذا النوع من الملفات باالمتداد 

  

  

  روعالمراجعة النهائية للمش
أثناء العمل في المشروع يمكنك مراجعته في شاشة عرض البرنامج خالل مراحل العمل 

كما يمكنك مراجعة لقطات منفردة أو مراجعة كامل . المختلفة لفحص عملك أوال بأول

يمكنك استخدام أزرار شاشة عرض البرنامج الموضحة  ألخرولالنتقال من مشهد . العرض

  .1- 4في الشكل 
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  رار التحكم في شاشة العرضأز 1-4شكل 

في شريط المشاهد سواء كان على نمط عرض  فوقها اضغطلتشغيل لقطة واحدة  

من قائمة  Play/Pauseثم اختر األمر تشغيل شريط المشاهد  أوالشريط الزمني 

  .Playتشغيل 

 Playاختر األمر تشغيل كل التحكم الزمني وشريط القصةالمشاهد لتشغيل جميع  

Entire Storyboard/Timeline  من القائمة تشغيلPlay  2-4كما في الشكل  

  

  

  امر تشغيل كل مشاهد الفيلم 2-4شكل 

كما يمكنك تشغيل الفيلم على كامل الشاشة باستخدام زر تكبير العرض والموضح في الشمل 

  .Pauseوالموجود على يسار كلمة  4-1

  

  

ما تراه مناسباً قبل البدء في  قم بمراجعة الفيلم بالكامل وعدل مايلزم حسب: مالحظة

  .عملية تصدير الفيلم
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   الفيلمتصدير 
تصدير يمكنك تصدير الفيلم يعتمد بشكل كبير على الجهاز الذي يستخدم لتشغيل الفيلم فمثالً 

 e-mailنشره بإرساله في رسالة بريد الكتروني الفيلم لتشغيله على جهاز الكمبيوتر أو

message  أو إلى خادم ويب Web server.   في عين االعتبار حجم الفيلم  األخذوهنا يجب

الناتج وعالقته بجودة الفيلم وبالفعل كلما كانت الجودة عالية فإن حجم الملف سيكون كبيراً 

حتى فتحه، وهناك العديد من  أوكبيرة سوف يتعذر تشغيله  حجامأبوبالطبع تداول ملفات فيديو 

  :وهي أفالمناعند تصدير  العوامل التي يجب االعتماد عليها

 الجودة التـي سـجلت  الذي ال يتجاوز مستوى الجودة اختر مستوى : الجودةمستوى  •

  .العمل به

  .كلما زاد حجم ملف الفيلمالجودة كلما زادت اختيارات مستوى : حجم الملف •

الذي يتناسب مع إمكانيـات أجهـزة   الجودة اختر مستوى  :Compatibilityالتناسب  •

  .ر التي سيعرض عليها الفيلمالكمبيوت

  

التي يمكنك وبكل سهولة استخدامها  اإلمكانياتالعديد من  Movie Makerيوفر لك برنامج 

وسوف  Save Movie File األمر Fileفيلمك النهائي، ولعمل ذلك اختر من قائمة  إلنتاج

  .ليرشدك إلى ما يجب عليك فعله 3- 4تحصل على مربع حوار مساعد كما في الشكل 

  

  

  مربع الحوار المساعد لتصدير الفيلم في صورته النهائية 4-3
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   :خيارات مختلفة لتصدير الفيلم وهي 5لك مربع الحوار المساعد  يتيح

  

My Computer  ملف فيديو من النوع الذي تحدده من  إلىحيث يقوم البرنامج بتصدير الفيلم

  .هذا الخيار وسنقوم بتوضيح ذلك اتإعداد

  
اذا كان لديك جهاز لنسخ  CDاما الخيار الثاني فهو يتيح لك تصدير الفيلم إلى اسطوانة 

لفزيون ويكون وعرضه على جهاز الت VCDاالسطوانات للتمكن من تشغيل فيلمك على جهاز 

ثم  أوالجهاز الكمبيوتر  إلىان تقوم بتصدير الفيلم  باإلمكانولكن  datالملف الناتج بصيغة 

أو أي من  Roxioبرنامج  أو Neroمن برامج نسخ االسطوانات مثل برنامج  أياستخدام 

  .  DATإلى ملف  WMAبرامج النسخ الكثيرة التي تقوم بتحويل نسق الملف من ملف 

  
حيث يقوم البرنامج بتصدير الفيلم ويرسله لك على العنوان البريدي  E-mailالثالث الخيار 

  .عبر البريد اإللكتروني إرسالهالذي تريد ويكون ملف الفيديو الناتج صغير لتتمكن من 

  
 األفالمالفيديو وتحميله على مواقع االنترنت المتخصصة في نشر  إرسالوالخيار الرابع وهو 

 األصدقاءأو موقعك الشخصي لتشارك اكبر قدر من  YouTubeوموقع  Googleمثل 

  .أنتجتهاالتي  أفالمكبمشاهدة 

  
ويستخدم اذا كان لديك كاميرا فيديو رقمية متصلة  DV Cameraوالخيار الخامس وهو 

يمتاز بسرعة تناقل  FireWireبجهاز الكمبيوتر من خالل كابل اتصال مخصوص يسمى 

  .تقوم بتسجيل الفيلم على شريط الكاميرا الرقمية معلومات كبير وعندها

  

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 



 

 7 

  تصدير الفيلم إلى جهاز الكمبيوتر

لتنتقل إلى مربع الحوار  My Computerعلى الخيار األول في مربع الحوار  طبالضغقم 

  .4- 4الثاني والموضح في الشكل 

  

از مربع حوار تحديد اسم الملف ومكان تخزينه على القرص الصلب على جه 4-4شكل 

  الكمبيوتر
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  جهاز الكمبيوتر على  الفيلملوحة حوار خيارات تصدير  5-4شكل 
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الموضحة هي  واإلعداداتالتحكم في خصائص الفيديو قبل تصدير الفيلم  6-4شكل 

  االفتراضية اإلعدادات

جم الملف والحجم معلومات عن ح 5- 4كما تظهر لك لوحة الحوار الموضحة في الشكل 

حيث تستطيع ان تعرف ان حجم ملف الفيديو الناتج .  المتاح للتخزين على القرص الصلب

الملف اذا  بإعداداتميجابيت تقريباً ،  وتتغير القيم الخاصة بالمعلومات والخاصة  19سيكون 

  :للتصدير والتي منها أخرىقمت باختيار خيارات 

  

وفيه تطلب من الكمبيوتر ان يقوم بتصدير الملف في  Best Fit to File Size: الخيار الثاني

 عادأبميجابيت وهنا سوف يقوم الكمبيوتر بتقليل جودة الفيلم وتقليل  5حجم ال يزيد عن 

 بإعداداتالقيم الخاصة  صبحتأميجابيت للفيلم الموجود لدينا  5 القيمةالعرض فعند اختيار 

  .7- 4التصدير على النحو المبين في الشكل 

  

الجديدة عندما طلبنا من الكمبيوتر ان يصدر الفيديو بحجم ال  اإلعداداتيوضح  7-4شكل 

  .ميجابيت 5يزيد عن 
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  حسب الحاجة األفالمدير خيارات متنوعة لتص 8-4شكل 
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  عبر البريد اإللكتروني إلرسالهتصدير ملف الفيلم 

تصدير الفيلم عبر البريد االلكتروني اذا كنت تعرف جيداً  أمرقد ال تحتاج إلى استخدام 

التي تجعل حجم ملف الفيديو صغيراً فيمكنك ان تستخدم الخطوات السابقة ومن ثم  اإلعدادات

ل الملف عبر البريد االلكتروني كأي رسالة عادية ويكون ملف الفيديو من ضمن المرفقات ترس

 E-Mailاما اذا كنت ترغب في ان يقوم الكمبيوتر بعمل ذلك لك فكل ما عليك اختيار األمر 

عبر البريد االلكتروني وستجد ان الفيلم الناتج  إرسالهالفيلم بحجم صغير ليسهل  تجهيزوسيتم 

الفيلم كلما كان  إبعادكما ذكرنا كلما زادت  ألننا أكثرشاشة الجوال وليس  إبعادجم يعرض بح

من برامج البريد  أيالحجم كبيراً وبعد االنتهاء من تصدير الفيلم سيفتح لك البرنامج 

  .باالنترنتااللكتروني لتضع العنوان وترسله اذا كنت متصالً 

  

قمنا بشرح  windows Movie Makerنامج من خالل هذه الدروس المتعلقة باستخدام بر

احترافية والتي  األكثروفي الدروس القادمة سوف ننتقل إلى البرامج  األفالمفكرة صناعة 

  .لإلبداع أوسعتعطي مجاالً 
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  لخامساالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  والتعرف على بيئة العمل برنامج االدوبي بريميرمقدمة في استخدام 

Adobe Premier  
  

  

  

نبدأ في درسنا اليوم باالنتقال إلى احد 

البرامج االحترافية في مونتاج الفيديو 

والمستخدم في صناعة األفالم وهذا 

برنامج االدوبي بريمير مج هو البرنا

البرامج في مجال  أقوىوالذي يعد من 

الفيديو الذي  أفالمتاج تحرير ومون

يستخدم من قبل المحترفين 

وقد تتساءل عزيزي .  والمتخصصين

القارئ لماذا ال نكتفي بالتعامل مع 

البرامج السهلة والبسيطة مثل برنامج 

windows Movie Maker  المتوفر

والذي شرحنا كيف نستخدمه في الدروس السابقة، ولكن عندما ترغب في تطوير  أجهزتناعلى 

دمج عد لقطات في  أوشعار على زاوية الفيلم  إدراجمهاراتك وعمل المزيد من الحركات مثل 

دمج لقطة فيلم داخل أخرى أو التصوير على خلفية زرقاء ومن ثم استبدالها  أوشاشة واحدة 

المؤثرات الحركية كل هذا يتطلب منك ان تتعلم  إضافةالبصرية أو  لعمل الخدع أخرىبخلفية 

رائعة مثل تلك التي  بأعماللتقوم  أفكاركبرنامج االدوبي بريمير الذي يطلق لك عنان 

  .الخاصة ألفالمك أفكاركتشاهدها على شاشة التلفاز وتستوحي منها 

  

 من البرامج األخرى أيلبرنامج االدوبي بريمير سوف يغنيك عن استخدام  إتقانكإن 

وقبل ان نحدد النسخة التي سوف نتعامل معها فإنك  واآلنالمستخدمة في صناعة األفالم، 

والتي  Adobe Premier Pro 2نسخة والتي تعرف بـ  أخرالشك وانك ترغب في استخدام 

www.hazemsakeek.com 



 

 3 

وهذه النسخة تحتاج إلى جهاز بمواصفات عالية ويصل حجم  2006طرحت في مطلع العام 

 1.5وقبل هذه النسخة كانت  األصليةللنسخة  أمريكيدوالر  750وسعره  560MBامج البرن

 Adobe Premiere 7والتي عرفت باسم  2003في العام  1وقبلها النسخة  2004في العام 

التي تدعم الفيديو الرقمي صوت وصورة ولكن في  اإلمكانياتوالتي جاءت بالعديد من 

في متناول الجميع ويمكنك تحميلها من وهي  6.5قم دروسنا هذه سوف نعتمد على نسخة ر

مع  183MBوحجم النسخة  أصدقاءكالحصول عليها من  أومواقع البرامج على االنترنت 

التي ستجدها في النسخة الحديثة من  باإلضافاتالعلم باننا سوف نخصص دروس تتعلق 

  .البريمير

  

زك وبعد االنتهاء من التحميل قم على جها Adobe Premiere 6.5قم بتحميل البرنامج  إذا

  على العنوان التالي  Cبفتح المجلد الذي يوجد في البرنامج والذي يوجد على القرص 

  
C:\Program Files\Adobe\Premiere 6.5\ 

  

 Sampleملف باسم  أيضاالبرنامج كما ستجد  بتشغيلوستجد المجلدات والملفات الخاصة 

Folder مقاطع الفيديو والصوت التي سوف نحتاجها خالل  والذي يحتوي على مجموعة من

  1-5 وهي الموضحة في الشكلالدروس 

  

  
ملفات الفيديو التي سوف نحتاجها كتطبيق عملي خالل الدروس والموجودة في  1-5شكل 

 مجلد خاص على العنوان
 C:\Program Files\Adobe\Premiere 6.5\Sample Folder  
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  تشغيل البرنامج والتعرف على مكوناته
تى يقوم وذلك بالضغط على رمز التشغيل وانتظر حقم بتشغيل برنامج االدوبي بريمير 

ناته الكثيرة وبينما يقوم الكمبيوتر بذلك ستظهر لك صورة الموضحة في البرنامج بتنصيب مكو

  . 2- 5الشكل 

  

  

  صورة البداية للبرنامج والتي تستمر حتى اكتمال تشغيل البرنامج على الجهاز 2-5شكل 

  

  

بالمشروع  الخاصة اإلعداداتلوحة حوار عند االنتهاء من تشغيل البرنامج سوف تظهر لك 

Load Project Sittings  وهي تظهر عند بداية مشروع جديد  3- 5الموضحة في الشكل

ولكل من هذين  NTSC PALفيديو مختلفة مثل  تالتنسيقامسبقة  إعداداتوالتي توفر لك 

مختلفة وستجد شرح تفصيلي لخصائص كل خيار  إعدادات أربعةقين المختلفين للفيديو يالتنس

ومن تلك المعلومات المتاحة سترى نظام الضغط  Descriptionباسم في الخانة الوسطى 

وما لم تكن تخطط . ومعدل اللقطات ونوعية الصوت  الذي سيستخدم وأبعاد إطار الصورة

والتي سنتعرض لها بالشرح في دروس الحقة فإنه  إلخراج عملك على وسائط خارجية خاصة

فهي تعمل بشكل قياسي على  3- 5في الشكل  الموضحةالقبول بالخيارات االفتراضية  بإمكانك

  .OKاضغط على الزر الشخصية،  معظم أجهزة الحاسب
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  المشروع إعداداتمربع حوار  3-5شكل 

  

بعد ذلك ينتقل بنا البرنامج إلى شاشة العمل الرئيسية والتي تظهر كمنصة كبيرة للتحرير 

 ودقيقمة لتحرير متقدم محكم تخفي وراءها العشرات من الوظائف المتقدوالتي والمونتاج 

  . يظهر مكونات منصة العمل والتي سنشرح كل أهم جزئياتها 4- 5 لوالشك

  

  

  مكونات شاشة عمل برنامج االدوبي بريمير 4-5شكل 

  

  

  

تحتوي شاشة العمل على الكثير من لوحات الحوار المخصصة التي لكل منها دور في تحرير 

  .تعرف على وظيفة كل لوحة حوارومن المهم جداً ان ن األفالمومونتاج 
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  المشروعإدارة أوالً لوحة حوار 
تعتبر لوحة حوار المشروع بمثابة حاوية تضم كل مكونات المشروع الذي نعمل عليه ففيه يتم 

استيراد ملفات الفيديو وملفات الصوت وملفات الصور وهي تدير هذه الملفات وتصنفها في 

متاحة في منطقة ملفات المشروع الموضحة في الشكل الفرز ال أدواتمجلدات وترتبها حسب 

  .التحريرإلى شاشة صغيرة لمعاينة الملفات قبل التي سنستخدمها في  باإلضافةهذا  5-5

  

  

  المشروع إدارةلوحة حوار  5-5شكل 

 
مجموعة من األزرار التي تقوم بوظائف متنوعة تتضمن   Projectالمشروع إدارة  لوحة

ووظائفها من خالل خبرتك مع برامج شركة  األزرارالتعرف على هذه  الملفات ويمكنك إلدارة

هي من اليسار  األزراراالدوبي ويظهر اسم كل زر بمجرد تمرير مؤشر الماوس فوقه وهذه 

 إنشاءوزر ،   New Binمجلد جديد ويسمى هنا بالحاوية إنشاء زر ، و  Find البحثزر 

التعليقات النصية  إضافةن قائمة منسدلة ومنها تختارها من ضم   Create Itemمواد جديدة  

 Delete Selectedمن المواد المحددة  أليوالزر الرابع وهو زر الحذف ، Titleللفيلم 

Items  ، اما الزر الخامس فهو زر يعمل على ضبط مساحة العرض المخصصة للوحة

خيرة خاصة بطرق واألزرار الثالثة األ .الحوار ويعمل بالضغط والتحريك لليمين ولليسار

أو على   Icon View شكل أيقونات ، فيمكن معاينة تلك المواد علىمعاينة مواد المشروع

خالل وفي .   List View  أو على شكل قوائمThumbnail View مصغرة شكل نماذج

  .الشرح أثناء األزرارالتطبيقات العملية سوف نتطرق الستخدام هذه 
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   Monitor شاشات المعاينةثانياً 
والتي  Source المصدر  وهي نافذة 6- 5كما في الشكل  إلى نافذتين أحداهما وهي تنقسم

مواد موجودة في مكتبة مواد المشروع أو تلك  تستخدم في معاينة مواد بعينها سواء كانت

، هذه النافذة تمكنك أيضاً من والتي سنقوم بشرحها Timeline الموجودة داخل نافذة التحرير

، أما إدراجها في برنامجك النهائي موادك وتجهيزها قبيل أو بعد صاص أجزاء منواقت تنقيح

 فهي مخصصة لمعاينة مادتك كما ستكون في Program البرنامج النهائي نافذة النافذة الثانية

ستساعدك في التنقل  الفيلم النهائي، هذه النافذة أيضاً زاخرة بالعديد من األدوات المختلفة التي

بها والعديد من المهام  على مواد مشروعك المختلفة والمساحات الزمنية المتعلقةوالسيطرة 

  .شرحها خالل التطبيقات العمليةاألخرى التي سيتم 
 

   

  شاشات المعاينة 6-5شكل 

 

 TimeLineثالثاً الشريط الزمني 

مج أهم مكونات برامج التحرير والمونتاج  وفي برناأحد   Timelineيعتبر الشريط الزمني  

أكثر تعقيداً من ذلك الذي  7- 5االدوبي بريمير نجد ان الشريط الزمني الموضح في الشكل 
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 األدواتيحتوي على الكثير من  ألنه، وهذا Movie Makerاستخدمناه في برنامج 

وكيفية وترتيب والطبقات التي يوفرها لك البرنامج للتحكم في مواد المشروع المختلفة 

الكثير من الوظائف المتوفرة مع الشريط ، للفيلمللمادة النهائية  الزمن الكلي ظهورها عبر

 يكتنفها الكثير من اإلثارة إلى متعة تحرير الفيديوالزمني والتي سوف تحول عملية 

  .وخصوصاً بعد ان تتقن استخدامها

 

   

  الشريط الزمني لبرنامج االدوبي بريمير 7-5شكل 

  

سوف نستخدمها  ألننات الشريط الزمني مكونا أسماءوتعرف على  5- 7دقق في الشكل 

  .الشرح أثناءإليه  لإلشارةكمصطلحات 

  

  رابعاً اللوحات المساندة

يتوفر مع البرنامج العديد من اللوحات المساندة مثل تلك المتوفرة في برنامج الفوتوشوب وبرنامج 

التي  Navigatorلوحة المستعرض  8-5الموضحة في الشكل  الفالش ومن هذه اللوحات المساندة

لمدة زمنية طويلة قد يصل إلى الساعة أو والتي قد تمتد  تمكنك من معاينة مواد مشروعك المختلفة
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معلومات دقيقة تتعلق بعملك توفر فهي   Infoالمعلومات لوحةكذلك ، أكثر بطريقة سريعة وسهلة

أن تتعرف على موضع  تستطيع Info على سبيل المثال في نافذة  التي يتم تطبيقها الحالي والوظيفة

كذلك من اللوحات ، الخ  سطر التحرير الحالي أو التحديد الخاص بمادة معينة وطولها الزمني

 المشابهة المنتجة بواسطة شركة والتي يعرفها مستخدمو البرامج  Historyالمساندة لوحة التاريخ 

Adobe  احل عملك المختلفة بمراجعة جملة الخطوات التي قمت بتنفيذها خالل مر فهي تسمح لك

  .التراجع أمروهي تشبه بذلك  خاطئالتراجع عن وظيفة قمت بتطبيقها بشكل  لتتمكن من

 

  

لوحة الحوار المساندة وتحتوي على لوحة المستعرض ولوحة المعلومات  8-5شكل 

 ولوحة التاريخ

  

  لوحة المؤثراتخامساً 

الحركات الفنية على مشاهد  إلضافةتعد لوحة المؤثرات من اللوحات المساعدة والمستخدمة 

هي  أصنافمؤثرات على ثالثة ، وتحتوي لوحة الواإلثارةالتشويق  إلضافةولقطات الفيلم 

مؤثرات وكذلك    Video Filters الفيديو مؤثراتو  Transitionsالمؤثرات االنتقالية 

 .التطبيقات العملية أثناءوهذه المؤثرات سيتم االستفادة منها   Audio الصوت
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لوحة المؤثرات وتحتوي على المؤثرات االنتقالية ومؤثرات الفيديو ومؤثرات  9-5شكل 

  لصوتا

  

هذه لوحات الحوار الرئيسية والتي تظهر عند فتح البرنامج بشكل افتراضي كما تجدر 

إلى أن هناك العديد من اللوحات المساعدة األخرى الموجودة في البرنامج ويمكن  اإلشارة

شاشة العمل باللوحات الحوارية  تزدحموذلك حتى ال  إليهاوتفعيلها في حالة الحاجة  إظهارها

 10- 5الموضح في الشكل  Audio Mixerيل المثال لوحة حوار الصوتيات وعلى سب

 Audioاألمر من خالل  إظهارهيمكنك المؤثرات الصوتية وتركيب  إلضافةوالذي نستخدمه 

Mixer  في قائمةWindows.  

  

   

  Audio Mixerلوحة حوار الصوتيات  10-5شكل 
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لوحات الحوار لتوفير مساحة اكبر للتحرير والمونتاج ويوفر لك برنامج  إغالق بإمكانك

أكثر من نمط جاهزة لترتيب لوحات الحوار على الشاشة وانتقاء  إعداداتاالدوبي بريمير 

  Window جه لقائمة، كل ما عليك هو أن تتوياجاتكتلك النوافذ وبما يتناسب مع احت لعرض

 أكثر من نمطسيظهر لك ، حيث 11-5كما في الشكل   Workspaceاألمرومنها إلى 

 A/B والواجهة لتحرير تقليدي , Single-Track Editing للعرض ومنها النمط المتقدم

Editing وأيضاً واجهة متخصصة تسهل معالجة المؤثرات Effects المشهد في ..  

 

  

 نمط العرض المناسب للعمل في بيئة برنامج ادوبي بيرمير اختيار 11-5شكل 

، وذلك لك واستخدامها في وقت الحقمخصصة  من حفظ واجهةالبرنامج يمكنك  كما 

ر اسم خاص للمجموعة واختيا من القائمة السابقة Save Workspace بتشغيل الخيار

 .11-5كما في الشكل  الجديدة

في الدرس القادم سوف نبدأ التطبيق العملي لتحرير ومونتاج الفيديو باستخدام برنامج االدوبي 

بريمير لذا عليك عزيزي القارئ ان تقوم بتحميل البرنامج على جهازك الشخصي وان تقوم 

  .لبتشغيل البرنامج والتعرف على مكونات بيئة العم
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  لسادساالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  استيراد ملفات الفيديو في برنامج االدوبي بريمير

  

  

تعرفنا في الدرس السابق من دروس صناعة األفالم عن برنامج االدوبي بريمير النسخة رقم 

الحديثة التي  اإلصداراتمن  أكثربسهولة  اإلصدارةالحصول على هذه  إلمكانيةوذلك  6.5

ببيئة العمل  أهم، وتعرفنا على 2الجديدة  واإلصدارة  Adobe Premier Pro 1.5تلتها وهي 

  .والشاشات واللوحات الحوارية المتوفرة والمتاحة لك لتستخدمها في تحرير الفيديو

  

ل فهناك القراء ان االدوبي بريمير ليس البرنامج الوحيد المتوفر في هذا المجا أعزاءناونذكر 

 لشهرته البريميرالكثير من برامج التحرير التي تقوم بصناعة األفالم ولكن وقع االختيار على 

في هذا المجال ومن تعلم البريمير يستطيع ان يتعامل مع كل برامج صناعة األفالم والتي 

  سوف نتطرق لشرح بعض منها في دروس الحقة من باب المعرفة واالستفادة

  

كن ان نقوم به في مجال صناعة األفالم ان تكون قد خرجت في رحلة مع ما يم أجملإن 

واصطحبت كاميرا الفيديو معك لتسجل وقائع الرحلة وتفاصيلها ثم  أصدقاءكمع  أو أسرتك

وتوصل كاميرا الفيديو به وتنقل ما سجلته  الكمبيوترتعود إلى المنزل وتقوم بتشغيل جهاز 

ال تشعر  وأنتتبدأ في رحلة عمل  ممتعة تستغرق ساعات على شريط الكاميرا إلى الجهاز ل

بالوقت ترتب المشاهد وتحذف الممل منها وتضيف التعليقات والوقفات والمؤثرات والصوت 

من عمل على اسطوانة لتوزعها على  أنجزتهوالموسيقى، ومن ثم تقوم بنسخ وتحويل ما 

  .وتشاركهم متعة انجازك أصدقاءك

  

وسوف نفرد  Captureلفيديو من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر يسمى كيف يمكن نقل تسجيل ا

 االكاميربرنامج البريمير إلى كرت مونتاج لربط  إلى باإلضافةله درس منفصل حيث تحتاج 

وفي درسنا لهذا اليوم سوف نقوم بشرح كيف نقوم باستيراد ملفات العمل من .  بالكمبيوتر

ر ويعتبر هذا الدرس من الدروس األساسية التي فيديو وصوت وصورة وغيره إلى البريمي

.  الخاصة أفالمناسوف تعطيك فكرة جيدة عن العمل في بيئة البريمير للتجهيز الستيراد 
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ولذلك سوف نستعين بالملفات الفيديو المتوفرة مع البرنامج كنموذج للعمل وهي موجودة على 

  :القرص الصلب على العنوان التالي

  
C:\Program Files\Adobe\Premiere 6.5\Sample Folder  

  

وستجد مجموعة من مقاطع الفيديو والصوت التي سوف نحتاجها خالل الدروس وهي 

  1- 6 الموضحة في الشكل

  
  

ملفات الفيديو التي سوف نحتاجها كتطبيق عملي خالل الدروس والموجودة في  1-6شكل 

  مجلد خاص على العنوان
 

 C:\Program Files\Adobe\Premiere 6.5\Sample Folder  
  

  

  

  استيراد ملفات العمل إلى البريمير
ل البريمير وهي داخ إلىقبل البدء في تحرير ومونتاج الفيلم يجب ان نحضر المادة األصلية 

 أوملفات موسيقى  أوتشكل المادة الخام للمشروع وتكون عبارة عن ملفات فيديو مع الصوت 

 إدارةويتم ترتيب وتصنيف هذه المواد في لوحة حوار . ما يتم تجهيزه خالل العمل أوصور 

  .المشروع
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الذي يحتوي وهو ملف المشروع و vel6.ppjالملف باسم  وأحفظقم بتشغيل برنامج البريمير 

لتكون متوفرة لديك   جلب مواد المشروعبفي الخطوة التالية قم . على ملفات العمل والتحرير

وفي المساحة الخالية  Project المشروع إدارةلوحة حوار توجه إلى ثم  ،لالستخداموجاهزة 

كما  استيراد أي Importلتحصل على القائمة المختصرة وفيها األمر  أنقر بزر الماوس األيمن

وهذا يعني اننا سوف نقوم . Fileالقائمة الفرعية لالستيراد اختر األمر   ، ومن2- 6في الشكل 

  .لوحة حوار المشروع إلىباستيراد ملفات 

  

  

بالتسلسل  األوامركما يمكنك الوصول إلى نفس النتيجة من خالل تطبيق  :مالحظة

  Fileرعية اختر األمر ومن القامة الف Importاختر األمر  Fileالتالي من قائمة 

 .Ctrl+Iالضغط على المفتاح  بإمكانكأو 

  

  

 
  

المشروع في  إدارةاستيراد ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر إلى لوحة حوار  2-6شكل 

  بريمير

  

، قم بالبحث عن  Importوفتح مربع حوار االستيراد  األمربرنامج البريمير بتنفيذ هذا  سيقوم

والتي اشرنا لها في بداية  الذي قمت بوضع مواد مشروعك فيهالصلب  الدليل في قرصك

الذي يأتي مع ببرنامج البريمير  sample Folderفي المجلد  المتوفرةالدرس وهي الملفات 

 وهي ملفات 1- 6وهي الموضحة في الشكل خمسة ملفات وستجد  3- 6نفسه كما في الشكل 
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Boys.avi  و Cyclers.avi  و Fastslow.avi و Finale.avi و Music.wav ...  الملف

  .فيديو رياضية األخير هو عبارة عن مؤثر صوتي بينما المشاهد األربعة األولى هي مشاهد

  

  
  

  مجلد ملفات العمل المتوفرة مع برنامج البريمير 3-6شكل 

  

  

من لوحة  Shift بتحديد الملف األول في القائمة ثم اضغط واستمر بالضغط على مفتاح قم

، ثم انقر أخيراً جميعاً ثم أنقر بالماوس على الملف األخير في المجموعة ليتم اختيارهمالمفاتيح 

  .4- 6كما في الشكل .. Open على أمر فتح
 

  
  

 لفات الستيرادهاتحديد الم 4-6شكل 

  

بعدة  اتستعرضها وترتبهان  بإمكانكحيث ،  Project الملفات الخمسة في نافذة إدراج سيتم

  .5-6كما في الشكل ، طرق مختلفة حسب ما تريد
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  المشروع  إدارةنماذج مختلفة لطرق عرض الملفات في لوحة  5-6شكل 

  

يمكنك استعراض ومعاينة كل مقطع من مقاطع الفيديو التي قمت باستيرادها من خالل شاشة 

 Thumbnail، وذلك بتشغيل الوظيفةالمشروع إدارةالمعاينة الصغيرة في لوحة حوار 

viewer وماتالحصول على معل ، وأيضاً يمكنك Clip information  بملف الفيديو متعلقة

لكل ثانية وغيره من المعلومات كما  اإلطاراتوالمدة الزمنية وعدد  األبعادالمحدد من حيث 

  .6- 6 الشكلفي 
 

  
  

  الحصول على معلومات عن الملفات المستوردة ومعاينة كل ملف 6-6شكل 

  
 

 المزدوجمعاينة أي مادة في الوضع الكامل بالنقر من  يمكنك أيضاًكما  :مالحظة

  معاينةشاشة حيث يتم فتح المادة في المشروع  إدارةمباشرة  في لوحة عليها 

. ي يمكن استخدامها لتحرير المقطعالت األزرارمع بعض  أوضحخارجية لعرض 

  . سنقوم بفعله في خطوات الحقة من هذا الموضوع وهو ما
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  الملفات إلى الشريط الزمني إدراج
بعد ان قمنا باستيراد ملفات العمل في برنامج البريمير تأتي مرحلة التحرير والمونتاج والتي 

العديدة والتي سنتعرف عليها  اإلضافاتالتحسينات  وإدخاليتم فيها ترتيب مشاهد الفيلم 

المشروع إلى الشريط  إدارةبالتدريج ونبدأ في الخطو األولى بسحب ملفات العمل من لوحة 

  .الزمني

  

  المباشرة اإلدراجطريقة 

الماوس من سهم التحديد  إشارةوعندما تتحول ،  Boys.aviضع مؤشر الماوس على ملف 

االستمرار في الضغط وأسحب الملف وقم بإسقاطه في  معاضغط على الملف شكل اليد إلى 

  .7- 6كما في الشكل   Video 1 في طبقة الفيديو األولى  Timelineالشريط الزمني  لوحة

  

  

المزيد وهذا لم يكن متوفر  إضافةمن طبقة للفيديو ويمكن  أكثران هناك  :مالحظة

  Movie Makerفي برنامج السابق 

  
 

  
  

المشروع إلى الشريط الزمني وبالتحديد في الطبقة  إدارةسحب ملف الفيديو من  7-6شكل 
Video 1 
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اليسار  أقصىلحدود الملف على  األيسرالملف عندما كان الجانب  بإفالتتأكد من انك قمت 

ونقله  إزاحتهفيمكنك  أخرفي مكان  أفلته إذافي الشريط الزمني ليبدأ من الزمن صفر ولكن 

  .لتحريكوا واإلمساكبنفس الطريقة وهي الضغط 

  

انظر إلى مسطرة العرض في الشريط الزمني وستجد ان المشهد قد شغل مدة زمنية من 

نافذة  في قسم  المعاينةشاشة اآلن في الشريط تساوي مدة المشهد ويمكنك معاينة هذا الملف 

  .8-6كما في الشكل .. Play اضغط زر تشغيل العرض Program معاينة البرنامج

  
 

  
  

  شاشة معاينة الفيلم 8-6شكل 
 

بتحريك  يوفر عدة طرق معاينة، من ذلك معاينة أجزاء مختلفة من المادة بشكل انتقائي وذلك

، تحرك بمؤشر الماوس على  Timelineالشريط الزمنيفي  Edit Line مؤشر سطر التحرير

ثم اضغط واستمر  إلى شكل سهم أسود صغيرالمؤشر مسطرة الزمن حتى يتحول شكل 

بعرض اللقطة التي البريمير  سيقومو 9- 6كما في الشكل  ضاغطاً بينما تتحرك يميناً ويساراً

  . Programإليها سطر التحرير تلقائياً في نافذة المعاينة يشير
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 المعاينة باستخدام الشريط الزمني النتقاء لحظة معينة من المشهد 9-6شكل 

  

  

  المتقدمة اإلدراجطريقة 

ستخدم طريقة متقدمة لهذا الغرض وسنإلى سطر التحرير المشهد الثاني بإدراج  اآلن سنقوم

إلى شاشة ، ثم اسحبه  Cyclers.aviالمشروع قم باختيار الملف  إدارةلوحة حوار من  حيث 

  .10-6كما في الشكل  Sourceالمعاينة الموجودة على اليسار والتي تسمى 

  

  
  

  Sourceسحب المشهد إلى شاشة المعاينة  10-6شكل 

  

في الشريط  إدراجهاالتحكم في المادة قبل  Sourceيتم في شاشة المعاينة  :مالحظة

ان تقوم  أوالزمني حيث يمكنك ان تختار جزء معين من المشهد وتحذف الباقي 

  .المؤثرات االنتقالية بينهما إلضافة مشهدين إلىبتقطيع المشهد 
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وذلك بالضغط على الزر الموضح  األولالفيلم  أخرالتدريج الزمني على  رمؤشتأكد من ان 

في  1إليها بالرقم  الدائرة المشار( Next Edit النتقال لنقطة التحرير التاليةل 11- 6في الشكل 

-6هاية المشهد األول كما في الشكل سينتقل مؤشر التدريج الزمني إلى ننتيجة لذلك و )الشكل

  . 2رقم  11
 

  
  

  sourceالمشهد الثاني باستخدام شاشة معاينة المصدر  إدراج 11-6شكل 

  

 في نافذة المعاينة Insert اضغط على زر إدراجريط الزمني المشهد الثاني إلى الشإلدراج 

Source    3وهو الزر المشار إليه بالدائرة.  

  

واكتفينا بفكرة التحرير والقص في هذه المرحلة  أساليبمن  أيلم نستخدم  :مالحظة

لتدرج الشرح وذلك  sourceمن خالل استخدام شاشة معاينة المصدر  إدراج

  .الحقةروس وسوف نعود لها في د
  

 بعد تنفيذنحصل على نفس النتيجة السابقة وهي ملف مدرج في الشريط الزمني كما في الشكل 

  .. إدراج المادة كما ترى األمر السابق سيتم
 

  
  

  مشهدين في الشريط الزمني إدراجنتيجة  12-6شكل 

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 



 

 11 

  تصغير وتكبير شاشة المعاينة للشريط الزمني

باقي ملفات الفيديو للشريط الزمني نحتاج إلى تصغير مقياس العرض  إدراجقبل ان نستمر في 

المشاهد بدون ترك مسافات بينها، ولعمل ذلك استخدم لوحة  بإدراجوذلك حتى نضمن ان نقوم 

إلى األجزاء التي تود  مساحة العرض المرئي واسحب مربع Navigator االستعراضر حوا

قم بالضغط على المثلثين الصغيرين  أو  لرؤية النتيجة Timeline معالجتها وراقب نافذة

  .لتصغير مقياس التدريج الزمني لعرض محتويات الشريط الزمني
 

  
  

  لوحة حوار االستعراض لمعاينة مقاطع مختلفة على الشريط الزمني 13-6شكل 
 

من تصغير مساحة العرض بشكل دائم ولتتمكن كما يمكنك ضبط مقياس العرض من خالل 

بتغيير المساحات األفقية التي تشغلها المواد هي  ، الطريقةمعاينة جميع موادك في آن واحد

واختيار وحدة زمنية  Timeline في نافذة Time Zoom Level وذلك بالضغط على زر

عن عرض كل ثانية من زمن مواد  فعلى سبيل المثال وعوضاً ،14- 6كما في الشكل  مناسبة

  .مشهدمن ال  ثواني 4في مساحة معينة قم بتعديل هذا الزمن ليعرض  التحرير
 

  
  

  ضبط مقياس الشريط الزمني  14-6شكل 
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  .15- 6قم بسحب باقي المشاهد إلى الشريط الزمني بالترتيب الموضح في الشكل 

 

  
  

  المشاهد مرتبة على الشريط الزمني 15-6شكل 
 

عود ت يستحسن اناهللا و بإذنوذلك الستخدامه في الدرس القادم  االسمقم بحفظ الملف بنفس 

باستمرار خالل عملك حتى ال تفقد مليات حفظ بإجراء عنفسك عززي القارئ على ان تقوم 

  .الكمبيوتر إلغالقاضطررت  أوما حدث قطع للكهرباء  إذاشيء 
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  السابعالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  الصوتي مع المشاهد اإليقاعالموسيقى وضبط  إضافة

  في البريمير
  

  

في الدرس السابق قمنا بتجهيز برنامج البريمير للعمل على تحرير ومونتاج لمجموعة من 

قمنا في  ولقدا في مرحلة التعليم، مع البرنامج نفسه بهدف االستفادة منه المتوفرةالمشاهد 

 إدارةالبداية باستيراد هذه الملفات إلى بيئة عمل البرنامج ولتكون في متناولنا في لوحة 

 األولى نطريقتيالمشروع وقمنا بنقل هذه المشاهد وترتيبها على الشريط الزمني من باستخدام 

  .Sourceالمعاينة  والثانية كانت باستخدام شاشة واإلفالتكانت عن طريق السحب 

  

وذلك الستكمال مراحل التحرير  vel6.ppjلقد قمنا بحفظ مشروع العمل في ملف باسم 

 وإضافةوالمونتاج وسوف نقوم في درس اليوم بقص بعض المشاهد الغير مطلوبة في الفيلم 

  .موسيقى تعمل على طول الفيلم كخلفية

  

  التنقل عبر الشريط الزمني

ويتم ذلك  أخر إلىفيلم فإنك سوف تحتاج دائماً إلى االنتقال من مشهد عند العمل على مشاهد ال

 اعليالموجودة على  1- 7الموضحة في الشكل  Navigatorعن طريق لوحة المستعرض  أما

يمين الشاشة وبتحريك المربع األخضر لعرض مناطق مختلفة من الشريط الزمني على شاشة 

برنامج لمشاهدة باقي  أيالتمرير على جانبي الكمبيوتر مثلما تقوم بسحب وتحريك شريط 

  .الملف أجزاء
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  شاشة المستعرض 1-7شكل 

ا يمكنك ان تصل للمشهد المطلوب من خالل تحريك مؤشر الشريط الزمني نفسه بسحبه كم 

  2-7كما في الشكل المشهد المطلوب  إلىلليسار لالنتقال  أولليمين 

  

  من مشاهد الفيلم ألخرتحريك مؤشر الشريط الزمني لالنتقال من موضع  2-7شكل 

  

دقيقة فمن المفضل لك ان تستعين  30تزيد عن  زمنيةعند التعامل مع المشاهد التي تصل لمدة 

لها بسرعة وتوضع هذه العالمات وترقم  التي تضعها كدليل لك للرجوع Marksبالعالمات 

على الشريط الزمني  األيمنذلك من خالل الضغط على رز الماوس  9إلى  0من  بأرقام

شاشة  أسفلمن خالل الزر الخاص بذلك  أو Set TimeLine Marker األمرواختيار 

  .3-7والموضحة في الشكل  Programالمعاينة 

يط الزمني كدليل لك للعودة لهذه العالمة ويمكن ان وعند وضع العالمة سوف تظهر على الشر

العالمة لليمين واليسار عن طريق توجيه مؤشر الماوس وعندما يتحول إلى  بإزاحةتقوم 

  .خطين متوازيين قم بالضغط والسحب للمكان الجديد
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ونختار  3-7الموضح في الشكل  Go To األمروللعودة لهذا المشهد من جديد سوف نستخدم 

  .لعالمة المطلوبة سنجد ان المؤشر قد انتقل لتلك العالمة تماماً وبسرعةرقم ا

  

من هذه  أليالذهاب  وألمردليل عالمات للشريط الزمني  بإضافةر الخاص الز 3-7شكل 

  عالمات

العالمة التالية  إلىللذهاب  Next أمروهي  Go To األمريوجد عدة خيارات للتنقل باستخدام 

فهما للذهاب إلى بداية  Out  و In األمرين أماللذهاب للعالمة السابقة  Previous واألمر

تستخدم للتنقل عبر العالمات التي  Go Toقائمة  أسفلفي  واألرقامض العرض ونهاية العر

  .وضعتها على الشريط الزمني

  

 ألنكقم بالتدرب على وضع العالمات واستخدامها لالنتقال حتى تصبح على دراية بكيف تعمل 

 أخركنت تريد ان تضع مشهد في منتصف مشهد  إذاالتحرير وخصوصا  إثناءسوف تحتاجها 

. تشاهد العرض النهائي وأنتاستخدام هذه العالمات حتى ال تخطئ وتكتشف الخطأ فستحتاج 

  .ان تقطع جزء من المشاهد أردت إذاكما سوف تحتاجها 

  

  قص جزء غير مرغوب فيه في احد مشاهد الفيلم

وسوف  boys.aviقم باالنتقال إلى بداية العرض واستعرض الجزء الخاص بالمشهد األول 

ل الذي كان يقود الدراجة قد تحولت إلى صورة ساكنة وبعد فترة تعود تجد ان حركة الطف
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ساكنة وذلك  ةالصورالحركة من جديد للمشهد، وهنا سوف نقوم بقص الجزء الذي تكون فيه 

  :من خالل تتبع الخطوات التالية

  المعاينة شاشة مزدوجاً على الملف حتى ينفتح في الشريط الزمني اضغط ضغطاً في ) 1(

Source.  

 قم بمعاينة العرض والحظ أن مشهد الطفل الصغير يتضمن الخطأ المتمثل في توقف) 2(

  .المشهد عن الحركة

يمين الشريط المتدرج حيث تجد شكل قوس  أقصىتوجه بمؤشر الماوس العالمة التي في ) 3(

انية عملية التوقف وذلك تقريباً عند الثقم بسحبه إلى اللقطة التي  Set Locationصغير يسمى 

محدد بالمنطقة بالشريط  أصبحوسوف تجد ان مدى المشهد قد  4-7كما في الشكل ، 4.12

حاول ان تستعين باسهم التحريك  7- 4في الشكل ) 1(المحدد بالقوسين انظر العالمة  األصفر

الخاص بشاشة المعاينة للعثور على النقطة  األزرارعلى شريط   للخلف و لقطةأ  لألمام

،  Mark Outنهاية اضغط على زر إنشاء إشارة مرجعية ، وعندما يتحقق لك ذلكالصحيحة

في ) 3(انظر العالمة   Applyالفور سيظهر زر صغير وعلى على الشكل) 2(انظر العالمة 

 .ملية أنقر عليه إلتمام عملية القصولتطبيق الع ،أعلى شاشة المعاينة

  

 boys.aviهد المستخدمة لقص جزء من المش Programشاشة المعاينة  4-7شكل 
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 4.12بعد الثانية  الجزء الموجودانظر على الشريط الزمني لمشاهدة ما تم تطبيقه وستجد ان 

 5-7شريط التحرير كما في الشكل تم إخفاءه وحذفه من قد 

 

  مني بعد تطبيق خطوات القص للمشهديوضح الشريط الز 5-7شكل 

يعني للمشاهد ان شيء ما ناقص لذلك سنقوم  ألنهبالطبع ال نريد هذا الفراغ في الفيلم وذلك 

بسد هذا الفراغ ولكن ليس من خالل سحب المشاهد المتبقية واحد بعد األخر الن العملية 

ها معا لسد هذا الفراغ ستصبح مملة، لذلك سوف نقوم بتحديد كل المشاهد التي سنقوم بسحب

  :الخطوات التالية إتباعوذلك من خالل 

المتوفرة على يسار الشريط الزمني قم بالضغط على الزر الثاني  األدواتمن قائمة ) 1(

  .واستمر في الضغط Selection Toolاالختيار  أداةالمجاور لزر 

لزر التحديد سنختار منها الزر الثالث والموضح في الشكل  إضافية أزرارستفتح لك قائمة ) 2(

7-6.  

مشهد بعد الفراغ وعندما  أولقم بتوجه زر السحب هذا إلى الشريط الزمني واضغط فوق ) 3(

  .يتغير شكل المؤشر اضغط واسحب حتى سد الفراغ بالكامل

  

  سحب كل المشاهد أداة 6-7شكل 

المفاتيح للوصول  بشكل متكرر من لوحة M االختصار يمكنك ضغط مفتاح :مالحظة

 .التحديد الخاصة بسحب المشاهد على الشريط الزمني ألدوات السريع

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 



 

 7 

  

المشاهد التي تلي المشهد الذي  التحديد الجماعي بتحديد كل أداةتقوم  :مالحظة

انه سيقوم بتحديد المشاهد ابتداء من عند  إلىتضغط عليه حيث يشير اتجاه السهم 

  .8-7المشهد الذي تضغط عليه وحتى نهاية الفيلم كما في الشكل 

  

  

  

  م التحديد للمشاهد بشكل جماعي ابتداًء من المشهد الذي تضغط عليهيت 8-7 شكل

  

 المشهد األول حتى تتم محاذاة حافة مقدمة المشهدالمشاهد في اتجاه اليسار نحو  قم بسحب

 Toggle ، بسبب تفعيل نظام الجذب نحو الحوافمع الحافة األخيرة للمشهد األول الثاني

Snap to Edges  بإيقافهالم تقم  افتراضية في البريمير ما وهي خاصية تلقائية. 

 

أداة قم بالضغط على زر السابقة التحديد والسحب  أداةوظيفة  إليقاف :مالحظة

 .لوحة المفاتيحعلى  V زرعلى المفتاح أو بضغط   Selection التحديد

 

مسافة على مفتاح ال طبالضغ أماالمشهد وذلك  معاينةمشاهدة ما تم عمله من خالل  اآلنعليك 

  .Programبالضغط على زر تشغيل العرض على شاشة المعاينة  أوعلى لوحة المفاتيح 
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  صوت موسيقي كخلفية للفيلم إدراج

والموجود في  لوحة  إجراء التعديالت سنقوم اآلن بإدراج الملف الصوتي االستمرار في قبل

يحمل االسم  المشروع والذي قمنا باستيراده في الدرس السابق والذي  إدارةحوار 

Music.wav  .  

كما  .. Audio 1 األولى طبقة الصوتالمشروع وضعه في  إدارةقم بسحب الملف من لوحة 

  .9- 7في الشكل 

 

  

  الزمنيسحب الملف الصوتي ووضعه في طبقة الصوت على الشريط  9-7شكل 

  

 الصوت مع الفيديو إيقاعضبط 

 .والحظ بدقة عالقة الصوت مع مشاهد الفيديو أخرىقم بتشغيل العرض مرة  

ستالحظ أيضاً أن  إلى حد كبير، لكن ستالحظ ما يلي، ينسجم المشهد األول مع الخلفية الصوتية

إليقاع الصوتي بشكل يتغير ا المشهد الثاني يبدأ في ضوء الخلفية الصوتية السابقة وبعد ثواني

عملية ارتباط بين المشهد التلفزيوني  إحداث ، لعلك تدرك أنه سيكون من المناسب جداًمفاجئ

واإلثارة   االنسجام التأثير وتوفير عنصر والخلفية الصوتية المرافقة له فهذا أدعى لزيادة

اإليقاع الصوتي ببداية  يف المفاجئهذا التغير  أيضاً، إن ما نعنيه هو أننا نريد ربطوالواقعية 
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ودفعه إلى االنفعال مع  المشهد الثاني تماماً بحيث نستطيع السيطرة على مشاعر المتفرج

  :ولعمل ذلك قم بتتبع الخطوات التالية  .واإلحساس به المشهد

 يتغير فيها اإليقاع الصوتي بشكل دقيق ثم لنقم بوضع عالمة نقوم بتحديد النقطة التي دعنا) 1(

مع  الحقاً لبداية المشهد الثاني مرئية لهذه النقطة ليسهل علينا عمل المحاذاة الالزمة مرجعية

   .. حسناً تابع معي الخطوات.. تلك النقطة 

 .Music.wav  المزدوج على الخلفية الصوتية ضغطوقم بال ،الشريط الزمني إلى انتقل) 2(

 ، عاين الخلفية الصوتية بتشغيل زر Sourceسيتم وضع المادة الصوتية في نافذة المعاينة) 3(

Play والحظ كيف يتغير اإليقاع الصوتي في خانة Timecode  من زمن  5.17عند الثانية

  .المادة الصوتية

 

     

  وتحديد النقطة التي نريدها على الملف الموسيقي إيجاد 10-7شكل 

 

 .لألمام أوللخلف  إطاراالنتقال  أزرارباستخدام  5.17الثانية توقف عند ) 4(

،  Sourceينةالمعا ، من نافذة10- 7كما في الشكل  مرجعية في هذه النقطة عالمة  ضع) 5(

 0 ثم أختر نقطة جديدة وليكن نقطة Mark ومن القائمة أختر  Marker   اضغط على زر

Poster Frame ..  11-7كما في الشكل. 

النقطة التي يتغير فيها اإليقاع،  إضافة عالمة على شريط المادة الصوتية تبين بالضبط ) 6(

 .وهذه النقطة الثاني والحظ عدم التناسق الواضح بين بداية المشهد
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 العالمة المرجعية التي سوف نستخدمها لضبط الفيديو مع الصوت 11-7شكل 

  

بين الصوت والصورة فإن هناك عدة طرق يمكن استخدامها حسب  قالتوافعملية  وإلجراء

على ان نستكمل الطرق  اآلن األسهلبالعمل عليها ولذلك سنشرح الطريقة الحالة التي نقوم 

  .تقدما في الدرس القادم األكثر

  

  

  الصوت مع الصورة إيقاعلضبط  األولىالطريقة 
وهذا يعني انه لو تم  األولقمنا في المشهد األول باقتصاص جزء من المشهد  إنناالحظ 

مع العالمة  تنتهيبحيث  أطولفترة زمنية استرجاع جزء بسيط منه يجعل المشهد يمتد ل

 أوثانية  إضافةالمحددة التي تشير إلى التغير في اإليقاع الموسيقي وهذا ال بأس فيه الن 

  .ثانيتين سيكون مجدي لحل هذه المشكلة

  

لذلك كل ما سنقوم به هو االتجاه بمؤشر الماوس إلى نهاية المشهد األول وعند تحول المؤشر 

عليه سهم اضغط واسحب لليمين حتى تصل للعالمة التي وضعتها عند تغير إلى قوس احمر و

  .12- 7وستكون النتيجة كما في الشكل  الموسيقى إيقاع
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  وبداية المشهد الثاني األولالحظ الملف الصوتي توافق مع نهاية المشهد  12-7شكل 

  

هناك انسجام بين الموسيقى واالنتقال بين المشاهد  أصبحبتشغيل العرض والحظ كيف  اآلنقم 

  .المختلفة للفيلم

  

طبيقات السابقة وكررها حتى تكتسب المهارة الت إجراءقم عزيزي القارئ بالتدرب العملي على 

 .المطلوبة وتذكر ان ما تتعلمه في هذا البرنامج سوف يفيدك الستخدام برامج مشابه
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  ثامنلاالدرس 
تحرير  استيراد ملفات الفيديو في برنامج االدوبي بريمير

 ومونتاج
  

  

  

في درسنا اليوم ما قد بدأنا به في الدرس السابق من تحرير عزيزي القارئ سوف نستكمل 

وقد تعرفنا على استخدام  ،رومونتاج لمشاهد الفيلم التي توفرت لدينا مع تحميل برنامج البريمي

 بإضافةالشريط الزمني والتعامل معه في الكثير من األمور وقمنا في نهاية الدرس السابق 

وعند تشغيل الفيلم العرض  أثناءليعمل كخلفية مقطع موسيقي يمتد على طول الشريط الزمني 

الموسيقى مع  إيقاع ضبط إعادة األفضلمن  هومقارنتها مع الموسيقى وجدنا ان إحداثهومتابعة 

وهي عملية الفيلم حيث قمنا بضبط تزامن انتهاء الشهد األول مع بداية التغير في الموسيقى 

اقتطعنا ن كنا قد أول بعد جزء بسيط من المشهد األ إعادةوذلك من خالل تسمى المحاذاة، 

المستخدمة في عملية المحاذاة  األولىوكانت تلك الطريقة  األولالمشهد الجزء الثابت من 

التي تستخدم في عملية التحرير والمونتاج لقص  األخرىوسوف نشرح في هذا الدرس الطرق 

  .أخرجزء  إعادة أوجزء من الفيلم 

    

 الصوت مع الفيديو إيقاعضبط 

  لشاشة المعاينة Trim Modeاستخدام نمط االقتطاع  :الطريقة الثانية

ألولى المستخدمة في الدرس السابق والتي مختلفة عن الطريقة ابتجريب طريقة  اآلن سنقوم

على وجود جزء مقتطع من المشهد ويمكن استرجاع جزء بسيط منه  أساساكانت تعتمد على 

سوف نقوم  واآلنوكانت الطريقة األولى عملية وسهلة في مثل هذه الحاالت  اإليقاعلضبط 

 ،شاشة المعاينةالمختلفة لالعرض  أنماطاحد وذلك باستخدام محاذاة بين الفيديو الصوت بعمل 

 األولمن المشهد  اللقطة األخيرةعلى اليسار ان تعرض شاشة المعاينة من خالل مكننا يحيث 

  .من المشهد الثانياللقطة األولى بداية من مشاهدة على اليمين بينما تمكنا الشاشة الثانية 

 Programو  Sourceوللوصول إلى ذلك يجب ان نغير طريقة العرض من النمط العادي 
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في منتصف الذي يظهر  األيمنوذلك من خالل الزر  Trim Modeإلى نمط االقتطاع 

   1-8المسافة بين شاشتي المعاينة كما في الشكل 

  

  

  Trim Modeزر تحويل نمط العرض إلى نمط االقتطاع  1-8شكل 

  

وسوف يظهر اسم شاشة العرض إلى أسلوب عرض نقاط القطع بين المشاهد،  سيتغير نمط

عة رائهذه طريقة و Clip Inوشاشة المعاينة على اليمين  Clip Outالمعاينة على اليسار 

 .يتم اقتطاعها وأيها يتم إضافته لرؤية أي المشاهد

  

 Previousللفيلم على الشريط الزمني يمكنك استخدام زر المختلفة شاهد بين الم بحرية تنقللل

Edit  لرؤية نقاط التقاطع والذي يمكنك من  1- 8في الشكل  1رقم وهو الزر المحدد بال

 2- 8في الشكل  2وهو الزر رقم   Next Editالزر أما، للمشاهد السابقة بالنسبة للمؤشر

، ولعرض جزء يسير بالنسبة للمؤشرالتالية المشاهد لرؤية سوف يمكنك من االنتقال مباشرة 

قم ، 2- 8في الشكل  3رقم Plat Edit زر استخدم  بيان نقطة التقاطع بينهما من مادتين مع

ية لمؤشر التحرير على الشريط وراقب القفزات االنتقال إليهاالمشار  األزراربالضغط على 

 .الزمني
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زر عرض الجزء ) 3(زر المشهد القادم ) 2(زر المشهد السابق ) 1(يبين  2-8شكل 

 المشترك بين المشهدين 

  

  ونالحظ ماذا لدينا اآلن؟والمشهد الثاني، اآلن لنقطة التقاطع بين المشهد األول نعود 

 Sourceتذكر عزيزي القارئ في الدرس السابق قمنا باستخدام شاشة المعاينة على اليسار 

شاشة المعاينة إلى اليسار لحذف الجزء الغير مرغوب  أسفل Set Locationبتحريك القوس 

قمنا بسحب المشهد من شاشة ثانية ثم  4.12وقمنا بتثبيته عن الزمن  األولفيه من المشهد 

 اآلنالمعاينة إلى الشريط الزمني وبهذا فإن البريمير الزال يعلم بهذه الخطوة ولذلك سوف تجد 

 Setالمحدد بالقوس المشهد المستخدم مع المشهد المحذوف  Clip Outعلى شاشة المعاينة 

Location.  

كان موجود  إذاؤشر الماوس فإن م Clip Outإلى شاشة المعاينة وس االمعند توجيه مؤشر 

فوق الفيلم وفي المنطقة قبل القوس يظهر على شكل قوس مفتوح إلى اليسار وبه سهم اسود 

 أوقمت بالضغط في هذه الوضعية فإنك سوف تستطيع زيادة المشهد المقطوع من الفيلم  إذا

انتقلت  إذا أماتقليله وسوف يتأثر الشريط الزمني بذلك التعديل بمجرد ان تفلت زر الماوس 

مختلفة  بإشارةفإن مؤشر الماوس سوف يظهر   Set Locationعلى المنطقة بعد القوس 

اضغط واسحب في اتجاه  3- 8كما في الشكل  أسهم وأربعةوهي عبارة عن خط احمر سميك 

 ، إن السحب ألي جهة يقوم بإنقاص المدة الزمنية للمادة التي يتم السحبشاشة المعاينة الثانية

عندما ال يعود هناك . لمادة األخرىالمدة الزمنية بنفس المقدار لهها بينما يتم زيادة وقت باتجا

عرضها من المادة التي يتم زيادة وقتها ستتوقف عملية نقل نقطة التقاطع بين  أجزاء يمكن

 .المشهدين
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جزء من المشهد المقطوع من المشهد األول على حساب حذف جزء من  إرجاع 3-8شكل 

 المشهد الثاني

التي   راقب مؤشر سطر التحرير، وتطابقه مع نقطة المرجع في المادة الصوتية أثناء السحب

  .ثانية 5.17تم وضعها في الدرس السابق والتي كانت عند المدة الزمنية 

المفاتيح، عاين كيف  أو مفتاح المسافة في لوحة Play بضغط زر العرض برنامجك قم بتشغيل

مستوى المادة الصوتية، لعلك  تم معالجة المحاذاة بين بداية المشهد الثاني مع نقطة التغير في

تقليصه فعملية السحب تمت على حساب  تالحظ أيضاً بأن زمن المادة الكلي للمشهد الثاني تم

التالية في مواضعها دون تغيير وهذه الطريقة مفيدة في  التحرير  قيت نقاطالمادة نفسها، بينما ب

 إذاعلى المدة الزمنية للفيلم ككل وخصوصاً  التأثيرمع عدم  اإليقاعحالة الحاجة إلى ضبط 

  .كانت تلك الزيادة سوف تؤثر على مدة التسجيل الصوتي

  

  History أو Undoالتراجع باستخدام 

نوعية على الطريقة السابقة ولكن تم التعرف عليها من باب شرح  بإضافةهذه الطريقة لم تقم 

الفيديو مع الصوت ولذلك سنقوم بالتراجع عن ما تم عمله  ةومحاذاالطرق المستخدمة لضبط 

 أو Editمن قائمة  undoالمعروف تراجع عن  األمرفي هذه المرحلة وذلك باستخدام 

 األداة المساعدةكما يمكنك استخدام . من لوحة المفاتيح  Ctrl+Zبالضغط على الزر  

History  ًكما هو الحال في برنامج  التي تمكن من إلغاء لعمليات تحرير تمت سابقا

 ظاهرة قم باستدعائها عن طريق األمر  Historyلوحة حوارإن لم تكن و، الفوتوشوب

Windows  ثم Show History. 
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ثم  Rolling Edit العملية األخيرة التي قمت بها وهي ابحث عن  Historyلوحة حوار في 

إلتمام  Yes اضغط  .4-8لحذفها كما في الشكل  Delete بتحديدها، واضغط على زر قم

 .عملية الحذف

  

  Historyمجموعة من العمليات باستخدام لوحة حوار  أوالتراجع عن عملية  4-8شكل 

  

 الصوت مع الفيديو إيقاعضبط 

  الطريقة الثالثة

 إتمام عملية محاذاة اللقطة األولى في المشهد الثانيسنشرح الطريقة الثالثة المستخدمة في اآلن 

Cyclers.avi ،نقل مد على تعتالطريقة هذه مع اإلشارة المرجعية الموجودة في المادة الصوتية

على مسار المرجعية  والثانية لتحاذي النقطة نقطة التحرير والتقاطع بين المادتين األولى

إطالة زمن المشهد األول قليالً دون  تعتمد علىها هو أنومن ميزات هذه الطريقة . الصوت

كلي سيتم إزاحتها فقط، وتبعاً لذلك فزمن البرنامج ال التأثير على زمن المواد التالية حيث سيتم

وفيما يلي سنشرح خطوات تطبيق الطريقة الثالثة المشهد األول،  زيادته بمقدار الزيادة في

 .بالتفصيلالمستخدمة في المحاذاة 

  

ليقف المؤشر في نقطة التحرير والتقاطع بين المشهد  Edit line التحرير حرك سطر) 1(

 .5- 8كما في الشكل  األول والثاني
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والمشهد  األولضبط موضع مؤشر الشريط الزمني على الفاصل بين المشهد  5-8شكل 

 لثانيا

أو سريعاً بضغط   Rolling Edit Toolالزر، اختر الشريط الزمني أدوات من لوحة) 2(

 .6- 8ى تفعيل الزر المبين في الشكل حت متكرر من لوحة المفاتيح بشكل P مفتاح

  

 Rolling Edit Toolاختيار زر 6-8شكل 

رقم ( وهو الزر مفعالً  Toggle Snap to Edges خيار الجذب نحو الحواف تأكد من أن) 3(

بين المادتين  Edit line ، ثم المس بمؤشر الماوس سطر التحرير7-8المبين في الشكل )  1

قم بالضغط  7- 8الموضحة بالشكل ليشير لألداة  األولى والثانية، وعندما يتغير شكل المؤشر

 )2رقم (رة المرجعية في المادة الصوتية اإلشا التقاطع لتحاذي تماماً واسحب نقطة

  

 حتى العالمة المرجعية للصوت باستخدام الطريقة الثالثة األولالمشهد  إزاحة 7-8شكل 
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التحريك ستجد ان هناك تجاذب بين مؤشر الماوس والعالمة المرجعية مما يسهل  أثناء) 4(

 .Toggle Snap to Edgesاف المحاذاة وذلك الستخدامك خيار الجذب نحو الحو أمرعليك 

 

 الصوت مع الفيديو إيقاعضبط 

  الطريقة الرابعة

مادة صوتية المشهد والمكنك إحداث عمليات المحاذاة بين  الحظنا من خالل الشرح السابق انه 

شكل الموجة الصوتية والتي ولكننا في هذه الطريقة سوف نعتمد على مشاهدة بعدة طرق، 

وذلك بضغط مفتاح توسيع  Audio 1 ل توسيع طبقة الصوتيمكن الوصول إليها من خال

والذي  8- 8الشكل المحاط بالدائرة الحمراء في  Collapse /Expand Track وطي الطبقة

  .الطبقة بالمزيد من الخصائص بإظهاريسمح لك 

  

 توسيع طبقة الصوت لمشاهدة شكل الموجة الصوتية المستخدمة في الفيلم 8-8ل شك

توسيع الطبقة يمكنك وبسهولة رؤية الموجة الصوتية ويمكنك تمييز االختالفات  أن يتم بعد

 Rolling Edit ، وبواسطة أداة9- 8الشكل في اإليقاع الصوتي كما هو واضح في  الجوهرية

 .. كل النتوء البارز في الموجةيمكنك السحب حتى تحاذي ش

 

  

 شكل الموجة الصوتية يبين لك التغيرات التي تحتاج لضبط المشاهد بالنسبة لها 9-8شكل 
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اح مسافة من لوحة مفت أو اضغط Program من نافذة Play عملك بضغط مفتاح قم بمعاينة

 .. المفاتيح

 

إنشاءها على المادة الصوتية سابقاً، أختر شريط  المرجعية التي تمالعالمة  اآلن قم بحذف

 طبقة الصوت ثم أنقر بزر الماوس األيمن ومن القائمة المخبئة أختر أمر حذف الصوت في

كما في  ارة لحذفهاإلش ومن القائمة الفرعية أختر رقم Clear Clip Marker مرجعية إشارة

 .10- 8الشكل 

  

 التخلص من العالمات المرجعية على الشريط الزمني 10-8شكل 

  

مع  إيقاعهوبهذا عزيزي القارئ نكون قد استعرضنا الطرق المستخدمة لتحرير الفيلم وضبط 

العمل حيث تحتاج في كل مرة  أثناءوتستغرق وقت  أساسيةوالشك ان هذه العملية الصوت 

تشغيل العرض ومراقبة المشاهد بدقة ومن ثم تدوين المالحظات التي تريد ان تقوم بتعديلها 

الذي تنوي في النهاية القيام به،  اإلخراجوتتكرر العملية حتى تصبح المشاهد منسجمة مع 

  .لمبذول في هذه المرحلة سيعطي ثماره في النهاية ان شاء اهللالذلك فإن كل الوقت ا

  

المؤثرات االنتقالية بين مشاهد الفيلم والتي  إضافةوفي الدرس القادم سوف ننتقل إلى مرحلة 

 .واإلثارةسوف تعطي المشاهد نوع من التميز 
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  التاسعالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  في برنامج االدوبي بريمير المؤثرات االنتقالية إضافةعمل 

  

  

 إلحداثبين مقاطع الفيلم وذلك  االنتقاليةبعض المؤثرات  بإضافةموضوعنا لهذا اليوم يتعلق 

 ،لمشهد القادم ليستعد لذلك التغيرالمشاهد ان بتحول تدريجي في ا وإعالموالتشويق  اإلثارة

حيث  السينمائية واألفالمولعلك تالحظ ذلك عزيزي القارئ عند مشاهدة البرامج التلفزيونية 

تكون قليلة وبدون فائدة  أوتضاف هذه المؤثرات بحكمة وفن وال يجب ان تكون كثيرة ومملة 

ن النصائح المفيدة عند وم.  مدروسة أسسمنها فكل شيء تضيفه للفيلم يجب ان يكون على 

تذكر دائما انك لست الوحيد الذي سوف يشاهد الفيلم فحاول قدر  وإخراجها األفالمتحرير 

للفيلم وتأثيرها  إضافة أيالتصميم وتتوقع انطباعه عند  أثناء أمامكان تجعل المشاهد  اإلمكان

 ألنكيومين  أويوم  عليه ويفضل بعد االنتهاء من عمل ما على الفيلم ان تعود لمشاهدته بعد

  .  سوف تكون قد تحررت من قيود تفكيرك الفردي لتنظر للمادة بنظرة الناقد

  

نعود إلى الملف الذي قمنا بحفظه الدرس السابق حيث قمنا في الدرس السابق بالعمل على 

اكبر  إتقانالموسيقي بين الفيلم والصوت واستخدمنا في ذلك عدة طرق بهدف  اإليقاعضبط 

  .برنامج البريمير أدواتقدر من 

  

  المشهد الثالثوبداية  Cyclers.avi الثانينهاية المشهد سنقوم بالتعامل مع في المرحلة التالية 

Fastslow.avi   وسنقوم 8.05الثانية عند الثاني لينتهي  زمن المشهدبتقليل سنقوم فيها  حيث ،

  .ي بين المشهدينانتقال بإضافة مؤثر

من  والتي يمكن استدعائها إن لم تكن ظاهرة على الواجهة  Info علوماتالم بلوحةاالستعانة ب

وسوف نستخدم لوحة   Show Infoثم أمر اإلظهار الخاص بالوظيفة Window خالل القائمة

 :المعلومات في الخطوة التالية
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والتي تم استخدامها في الدرس السابق لقص جزء من  Rolling Edit وظيفة تفعيلمع 

كما في  Rollingالتحرير  إشارةبالضغط على نهاية المشهد الثاني وعندما تظهر ، قم المشهد

والثالث إلى  سحب نقطة التحرير والتقاطع بين المشهدين الثانيقم بالضغط مع  1- 9الشكل 

  . الجهة اليسرى

 

  

  8.05سحب نهاية المشهد الثاني إلى المدة الزمنية  1-9شكل 

  

، اسحب إلى  Infoنقطة مؤشر التحرير من خالل نافذة ركز نظرك على موضعأثناء السحب، 

  .2-9كما في الشكل   8.05الثانية 

  

  

  االستعانة بلوحة المعلومات للوصول إلى المدة الزمنية المطلوبة 2-9شكل 

 

 أو اضغط Program من نافذة Play بضغط مفتاحوالثاني وذلك  األولاستعرض المشهد 

 .. مفتاح مسافة من لوحة المفاتيح

www.hazemsakeek.com 
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  لمؤثرات االنتقاليةا إضافة

وحتى نقوم بذلك سوف ، الثاني والثالث بين المشهد يبإضافة مؤثر انتقال بإضافة اآلنسنقوم 

اطع حيث توجد نقطة التق 8.05الثانية نقوم بتوجيه مؤشر التحرير على الشريط الزمني عند 

  . بين المشهدين الثاني والثالث

موضع المطلوب من خالل الضغط إلى الالمؤشر يمكنك بسهولة تحريك  :مالحظة

  Program، ورؤية  1رقم   Previous Edit و  Next Edit   على وظيفة

Location    من خالل نافذة 2الموضع الحالي رقمProgram  ومراقبة قفزات سطر ،

 .الشريط الزمنيالتحرير وموضعه في 

 

  

  مؤثر انتقالي بخصائص افتراضية إضافة

خصائص افتراضية يمكنك بسهولة عمل ذلك من خالل ضغط زر انتقال سريع ب إلضافة مؤثر

و هو  Programمن نافذة المعاينة Add Default Transition انتقال قياسي إضافة مؤثر

 من لوحة Ctrl+D السريع ، أو تشغيل مفتاح االختصار3- 9الزر المحاط بالدائرة في الشكل 

   المفاتيح

  

 مؤثر افتراضي إضافةزر  3-9شكل 

عند الضغط على الزر الخاص بتفعيل المؤثرات االفتراضية سوف تفتح لك مربع حوار 

هذه القبول بخياراتها االفتراضية في  والتي يمكنك  Fix Transitionهذا المؤثر  إعدادات

 .OK والضغط على زر المرحلة
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توفر لك عملية إضافة مؤثر انتقال بشكل سريع وسلس، بعد أن تضيف المؤثر  هذه الطريقة

إلى توسيع الشريط الزمني للطبقة  اآلنولهذا نحتاج . على الشريط الزمني للفيلم يمكنك رؤيته

  .4- 9الموضح في الشكل   Track Modeضغط الرمز وذلك بال  Video 1الفيديو الرئيسية

 

  

 توسيع طبقة تحرير الفيديو في الشريط الزمني 4-9شكل 

  

ذلك ، و Video 1في طبقة فيديو واحدة وهي طبقة الفيديو إدراجهاالملفات تم  الحظ أن جميع 

      فإن طبقة الفيديو Single-Track Editing نمط تحريرعملنا من البداية على استخدام  ألننا

Video 1  تالحظ عند توسيع طبقة الفيديو الرئيسية انه بعد ان اثنتين، وكما  تتكون من طبقتين

في الطبقة السفلية من  وضعهوالثاني المؤثر االفتراضي قام البرنامج نقل المشهد  بإضافةقمنا 

كما  طبقة واحدة مشهدين فيالبين  ينتقالاالمؤثر الاألولى ليمكن إضافة الرئيسية طبقة الفيديو 

  .5- 9في الشكل 

 

  

 نالحظ قيام البرنامج بنقل المشهد الثاني إلى الطبقة السفلية من الطبقة الرئيسية 5-9شكل 

يقوم البرنامج بالتعامل مع مشاهد الفيلم من خالل ترتيبها في  تعلمنا من هذه الخطوة كيف

التي تتحكم بها في تحرير الفيلم والتي كما  اإلمكانياتطبقات منفصلة ليعطيك المزيد من 
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جميع مشاهد  أدرجتحيث  Windows Movie Makerتالحظ لم تكن موجودة في برنامج 

  .على نفس طبقة تحرير الفيديو اللونية واإلضافاتالفيلم بما في ذلك المؤثرات 

اختر العملية  History االنتقال، من نافذة اآلن بالتراجع عن عملية إضافة مؤثرسوف نقوم 

 .Delete بحذفها بضغط زر وقم  Apply Default Transition  األخيرة

، أو سريعاً بضغط  Undo ثم أمر Edit السابق من خالل قائمة بالتراجع عن األمر أو قم

  .. من لوحة المفاتيح Ctrl+Z احمفت

  إعداداتهمؤثر انتقالي والتحكم في  إضافة

 حيث توجد نقطة التقاطع بين المشهدين 8.05تأكد أن سطر التحرير يقف في الثانية  مرة ثانية

 .. وحيث نود إضافة مؤثر االنتقال الثاني والثالث

االنتقال،  كن التحكم بصورة أدق في عملية إضافة مؤثربتغيير نمط التحرير ليم سنقوم اآلن 

الركن األيمن  اضغط على السهم الصغير الموجود فيخالل الشريط الزمني ومن ثم  من

كما في الشكل ،  Timeline window menuالعلوي من النافذة لتنفتح قائمة خيارات النافذة

  .. A/B Editing وأختر نمط التحرير اليدوي 9-6

 

  

 للفيلم إضافتهالمؤثر قبل  إعداداتالتحكم في  6-9شكل 

مفادها بأن تغيير نمط  يةتحذير نافذة  Premiere برنامج الـ األمر السابق سيظهر بعد تنفيذ

شيء  أيرص والتذكير ولكن لن يحدث من باب الح إلى إحداث أخطاء العرض ربما يؤدي

  .لتجاوزها Yes غط علىفقط قم بالض
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التحرير من خالل نمط التحرير اليدوي بتقسيم طبقة الفيديو  أمريقوم البرنامج بعد تطبيق 

   .Video 1Bوالطبقة السفلية ستصبح باسم   Video 1Aالرئيسية إلى طبقتين للتحرير باسم 

 Video والطريقة السابقة هو أن المواد الموجودة في الطبقة ةالفرق الوحيد بين هذه الطريق

1B  يمكن تحريكها اآلن بمعزل عن المواد الموجودة في الطبقة األولى  Video 1A  بحيث

 .يعيق هذه العملية مادتين في نفس المساحة الزمنية دون حدوث ما إدراج يمكن

تداخل زمني بين الثانية  تحتاج إلى إحداثس إلضافة مؤثر انتقال بين المشهدين الثاني والثالث،

 والثانية Video 1B والموجود في طبقة الفيديو Cyclers.avi األخيرة من المشهد الثاني

 ، ثم سنضع Video 1Aطبقة الفيديو والموجود في Fastslow.avi  األولى من المشهد الثالث

 .في الثانية المتقاطعة هذه االنتقالمؤثر 

 فقم بنقله إلى طبقة الفيديو Video 1A الثاني ال يزال موجوداً في طبقة الفيديوالمشهد  إذا كان 

Video 1B الثاني والثالث ثم التحرير بين نقطة التقاطع بين المشهدين ، وذلك بوضع مؤشر 

 أمر الجذب للحواف للطبقة السفلية في نفس المساحة الزمنية، إن تفعيل اختيار المشهد وسحبه

Toggle Snap to Edges  النقل هذه آمنة حيث أنها ستضمن لك نقل صحيح  سيجعل عملية

  .7-9في الشكل  للموضع الجديد وبمحاذاة سطر التحرير كما

 

  

  .1Bسحب المشهد الثاني إلي طبقة الفيديو  7-9شكل 

  

، سبقكما  8.05الثانية نهاية المشهد الثاني لينتهي عند بتعديل قمنا  إننازي القارئ تذكر عزي

بحيث يحصل التقاطع بين  7.05إلى الثانية  الثالثبداية المشهد اآلن هو نقل  وما سنفعله
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قسم نافذة   Monitor استعن بنافذة وإلنجاز هذه العملية بدقة.. المشهدين في ثانية واحدة تماماً

حدد خانات  ، وببساطة7.05إلى الثانية  Edit Line لنقل سطر التحرير Program اينةالمع

حتى يتم تلوينها كناية عن التحديد ثم  Program  Location الثواني بمؤشر الماوس في خانة

 حيث الموضع 7وهو رقم الثانية التي يقف عندها سطر التحرير بالرقم  8واستبدل الرقم  اكتب

  .8-9ي الشكل كما ف  الجديد

 

  

كطريقة جديدة لنقل مؤشر الشريط الزمني إلى  8بدال من  7الرقم  إدخالتم  8-9شكل 

  المكان المطلوب بدال من االستعانة بلوحة المعلومات

 

بدال  أخرىوهذه طريقة  7.05إلى الثانية  Edit Line سيقفز مؤشر سطر التحرير على الفور 

عالمة عند هذا الموضع لسهولة الوصول  بإدراجوقم  infoمن االستعانة بشريط المعلومات 

  .في الخطوة التالية إليه

 9-9كما في الشكل   Selection tool  من لوحة أدوات  track select toolأداة  باختيارقم 

   من لوحة المفاتيح M على مفتاح متكررأو اضغط سريعاً بشكل 

 

  

 track select toolاالختيار  أداةاختيار  9-9شكل 

وقم بسحبها لتحاذي سطر التحرير  تم تحديد باقي المشاهد مباشرة،يحدد المشهد الثالث وس

لينتج  ، 7.5في الثانية  Fastslow.av الثالث من المشهد األولىون موضع اللقطة وبحيث يك

 .. زمني مقداره ثانية واحدة بين المشهدين الثاني والثالث عن ذلك تقاطع

www.hazemsakeek.com 
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 من نافذة Add Default Transition قياسي بضغط الزر يإضافة مؤثر انتقال اآلن يمكنك

Program ، بضغط أو سريعاً 3-9كما في الشكل Ctrl+D .. 

  

 مؤثر انتقالي لن يعمل إضافة أمرلم يوجد تقاطع بين المشهدين فإن  إذا :مالحظة

    Cross بإضافة مؤثر االنتقال السابق يقوم Add Default Transition زرعلى ضغط ا

Dissolve   ،على الشريط الزمني في الطبقة الخاصة  عبموضوويظهر الشائع بين المشهدين

هو مؤثر يقوم بعمل تأثير  Cross Dissolve مؤثر االنتقال Transitionات االنتقالية بالمؤثر

تدريجياً بينما تضمحل تفاصيل  انتقال ناعم بين مشهدين بحيث تبرز تفاصيل المشهد الثاني

 .. األول المشهد

  تغيير نوع المؤثر االنتقالي

حيث يتوفر ، Transitionلمؤثرات لوحة حوار امن خالل  أو غيره يمكنك اختيار هذا المؤثر 

كما في الشكل  تجربتها األخرى التي ربما ترغب في العديد من المؤثراتلديك مع البرنامج 

 لرؤية محاكي Animate ، وفي هذه الحالة يمكنك تشغيل وظيفة العرض المتحرك9-10

 Cross مؤثرإضافته إلى نافذة التحرير، على سبيل المثال ها هو  صغير ألداء المؤثر قبيل

Dissolve موجود تحت القائمة Dissolve .. 

  

 لوحة حوار المؤثرات االنتقالية 10-9شكل 
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 Transition استخدامه قم بتحديده ثم اسحبه من نافذة بعد أن تقرر المؤثر الذي ترغب في 

 11- 9الشريط الزمني كما في الشكل في مشهدك في  أسقطه في نقطة التقاطع المرغوبةو

، سيقوم المؤثر المشهد الثاني والثالث بينلمدة ثانية  أحدثناهالذي التقاطع بين وهي هنا في 

 .. كامل مساحة التقاطع بين المشهدين وتلقائياً بضبط المساحة التي يشغلها لتشمل

  

 Transitionمؤثر انتقال من لوحة حوار  إضافة 11-9شكل 

  

المؤثر وقمت بتحريك المؤشر الزمني الستعراض  أضفتالحظ عزيزي القارئ انك بعد ان 

مشهد باستخدام تأثيره في شاشة المعاينة لن يحدث شيء وكذلك لو قمت بتشغيل وعرض ال

  .وهذا ما سنقوم بشرحه في الدرس القادم Play األمر
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  العاشرالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
في  مدة عرض بعض مشاهد الفيلم وإطالةمعاينة مشاهد الفيلم 

  برنامج االدوبي بريمير
 
  

  

 إدراجوهي  إال األفالمبعض المهارات المتعلقة بصناعة  بإدخاللقد قمنا في الدرس السابق 

 إلحداثالمشاهد  أنظاروالتشويق ولفت  اإلثارة إلضافةد الفيلم المؤثرات االنتقالية بين مشاه

ولقد تعلمنا في الدرس السابق كيف نستخدم الطبقات .  الهامة في الفيلم باألحداث وإعالمهالفيلم 

مكونة من طبقتين للتحرير هما  video 1المختلفة في التحرير حيث وجدنا ان طبقة التحرير 

 Transitionsوتفصل بينهما طبقة تسمى  Video 1Bالطبقة  video 1Aالطبقة الرئيسية 

تداخل بين المشاهد فمثال نهاية المشهد الثاني  إلحداثوقد تم استخدام طبقتي تحرير الفيديو 

ثانية مثال وهذه الزمن الذي سوف  1ترك مع بداية المشهد الثالث خالل زمن مقداره شت

لمشهد الثاني إلى المشهد الثالث ويمكن زيادة زمن يستخدمه المؤثر االنتقالي في االنتقال من ا

التداخل الزمني للمشهدين من  بأحداثولذلك بعد ان قمنا .  التداخل وتقليله حسب ما نرغب

المنطقة  إلىتم سحب المؤثر المطلوب  1Bخالل سحب المشهد إلى طبقة تحرير الفيديو 

المؤثر وللفترة  إلدراج المشهدين المخصصة له حيث قام البريمير بالتعرف على التداخل بين

  .  الزمنية المشتركة

  

  المؤثر االنتقالي إعداداتضبط 
لقد قمنا بكل هذا في الدرس السابق ولكن عندما قمنا بتجريب العرض بكل الوسائل التي 

ربما اعتقدت عزيزي و.  تأثير للمؤثر االنتقالي أينعرفها لم يظهر لنا في شاشة المعاينة 

ان هناك خلالً ما في الموضوع، ولكن لكي تتأكد من ان ما قمت  أولمؤثر ال يعمل القارئ ان ا

  :به صحيح قم بالخطوات التالية

  .في الشريط الزمني بإدراجهرمز المؤثر الذي قمت  اضغط على) 1(

 األمرالتي تظهر لك بالضغط على زر الماوس األيمن اختر من القائمة المختصرة ) 2(
Transitions Settings….   
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   1- 10المؤثر المستخدم كما في الشكل  بإعداداتتظهر لك لوحة حوار ) 3(

  

  
  

  المؤثر إعداداتلوحة حوار  1-10شكل 

  

 Show Actualتأكد من تحديد الخانة الخاصة بعرض المعاينة الحقيقة للمشهد وهي ) 4(

Source فإن البرنامج سيعرض لك عينة افتراضية وإال.  

  

اشة المعاينة من العرض االفتراضي إلى عرض الجزء المتداخل بين عند تغير ش) 5(

شاشة المعاينة وسوف تشاهد فكرة  أسفلالمشهدين قم بتحريك المقبض المخصص للتحريك 

  .عمل المؤثر على الفيلم

  

الموضح في الشكل  أسهمتحتاج عكس عمل المؤثر وذلك بالضغط على  األحيانفي بعض ) 6(

10 -1.  

  

  .OKالخاصة بالمؤثر والتحقق من عمله اضغط على المفتاح  اإلعداداتبعد ضبط ) 7(

  

  

  معاينة الفيلم بعد تطبيق المؤثر االنتقالي
على الشريط الزمني وتشغيل  حداثاأللسبب عدم قيام البريمير من خالل استعراض  اآلننعود 

  .  الفيلم بعرض الحركة التي قام بها المؤثر
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ستحتاج لبناء ملف معاينة  Program في نافذة العرض تلكي تستطيع رؤية تلك المؤثرا

التي تقوم  اإلضافاتوالتي يقوم فيها البرنامج بعمل ملفات فيديو مؤقتة تشمل تنفيذ كل مبدئي، 

 من قائمة Preview معاينة اختيار األمر هذه العملية من خاللالتحرير، وتتم  أثناءبها 

Timeline   اإلدخالبضغط مفتاح  ، أو سريعا2ً- 10كما في الشكل Enter من لوحة المفاتيح 
.. 

  

 عملية المعاينة للفيلم 2-10شكل 

  

محتويات مشهدك وعدد  عملية تجهيز ملفات المعاينة تستهلك بعض الوقت واعتماداً على

وسرعة الجهاز الذي تستخدمه تلعب دوراً كبيراً في تقليل الزمن  وغير ذلك المطبقة المؤثرات

 Building بناء ملف المعاينة ستظهر لك لوحةعملية  أثناءحيث انه ، المستغرق لهذه العملية

Preview في حال رغبت إيقاف العملية اضغط على وعليك ان تنتظر حتى تنتهي من عملها ،

  .3- 10كما في الشكل  .. Stop زر

 

  

 مرحلة تطبيق المعاينة للفيلم 3-10شكل 
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يقوم ببناء ملفات  Premiere ذكية، فـ عملية بناء ملفات المعاينة عملية: مالحظة

ك التي تتضمن مؤثراً ما، للمناطق التي تحدث فيها عمليات التحويل وتل معاينة خاصة

المعاينة التي  بوضع ملفات Premiere بناء ملفات المعاينة الالحقة يقوم ولتسريع عمليات

 C:\Program Files\Adobe\Premiere 6.5\Adobe ينشئها في الدليل االفتراضي

Premiere Preview Files   في قرصك الصلب ليتم استخدامها مرة أخرى في حال عدم

د وللعلم بعد فترة يصبح حجم هذه الملفات كبير ويمكنك المشاه تغييرات حصلت لتلكأي  وجود

 .حذفها بعد االنتهاء من تحرير الفيلم

  

المعاينة مكلفة زمنياً ومملة وغير ذات جدوى خصوصاً  مع ذلك قد تصبح عملية بناء ملفات

ل ملفات معاينة لمناطق عم Premiere مع الملفات والمشاهد الطويلة، وفي هذه الحالة يتيح لك

المطلوب معاينتها  مشهدك اختصاراً للوقت، هذه العملية تتم بحصر مناطق التأثير محددة في

لتغطي المناطق المرغوبة دون  Work area bar المساحة في شريط وذلك بتحريك مقابض

ن عدم رؤيتك لمقابض التحرير بسبب عدم وجودها في المناطق المرئية م غيرها، في حالة

مزدوجاً ليتم تقليص مساحة حدود ضغطاً على الشريط ضغط ا Work area bar شريط

 Enter وبعد أن تحدد مناطق خاصة للمعاينة اضغط على مفتاح الشريط بالحدود المرئية منه،

  .. ملف المعاينة إلنشاء من لوحة المفاتيح

  

  

  المعاينة عليها أمرتقليص المنطقة المراد تطبيق  4-10شكل 
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فورية لمشهدك متضمناً المؤثرات  أخرى توفر معاينة هناك طريقة: مالحظة

من لوحة المفاتيح ثم  Alt على مفتاح في الضغط المستمرتتمثل المطبقة عليه، 

ثم السحب يميناً ويساراً، لتقوم نافذة  التحرك بمؤشر الماوس على المسطرة الزمنية والضغط

 .يرعليها سطر التحر بعرض النقطة التي يوجد Program المعاينة

  بين المشهد والصوت قالتوافمشكلة في عدم 
،  Fastslow.aviالثالث ما يحصل أثناء مطالعة المشهد اآلن قم بمعاينة مشهدك، والحظ

بينما تبدو المشاهد األخيرة من المشهد لراكب  ،إيقاعها وكيف أن الخلفية الصوتية يتغير

أبطأ، والحظ عدم وجود التناسب الكافي بين الخلفية الصوتية والمشهد  الدراجة وهي تمر بشكل

  .المشار إليه
 

  فكرة الحل
لصوتية سنقوم بإبطاء سرعة مشهد راكب الثالث والخلفية ا إلحداث التناسب بين المشهد

بقاء المشهد ظاهراً ولينتهي في نفس اللحظة الذي يعاود فيه  الدراجة لنطيل قليالً من زمن

 .إيقاع الموجة الصوتية ارتفاعه من جديد

، لكن بما أننا  Adobe Premiereمشهد ما عملية سهلة في إحداث عملية اإلبطاء في سرعة

نقوم بقطع الجزء  ، فمن األفضل أنكاملة زء من مشهد وليسنرغب في إبطاء سرعة ج

إلى مشهدين  عني أن نقوم بتقسيم المشهد الواحدتالقطع وعملية  المرغوب إبطاء سرعته،

يؤثر ذلك على  منفصلين، بهذه الطريقة سيتسنى لنا إبطاء الجزء المرغوب على حدة دون أن

 .. كامل المشهد وكما سترى

  شهدينتقسيم المشهد إلى م
ي يبدأ فيه راكب الدراجة المشهد هو الجزء الذ الجزء الذي نرغب في عزله عن باقي

 Frame قم باستخدام األسهم  Program نافذة المعاينة ومن قسم Monitor ، من نافذةبالظهور

Forward   والزر في كل مرة إطارللتقديم Frame Back   عن  ابحث. للوراء إطارللعودة

  . ولى التي يبدأ فيها مشهد المدرجات المكشوفة وراكب الدراجة في الظهوراللقطة األ

  

كما هو   تقريباً 11.21إلى بداية اللقطة تماماً في الثانية  حرك مؤشر سطر التحرير) 1(

 .5- 10موضح في الشكل 
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  المراد استخدامه كفاصل لتقسيم المشهد إلى مشهدين اإلطارتحديد  5-10شكل 

 

 باقي المشهد، استخدم أداة اآلن قم بقطع المشهد في هذه النقطة ليصبح الجزء منفصالً عن) 2(

Razor  أو سريعاً بضغط مفتاح الشريط الزمني من لوح أدوات C من لوحة المفاتيح. 

قم بقطع وفصل المشهد، حرك األداة حتى تالمس سطر التحرير ثم على الشريط الزمني ) 3(

 .إلحداث عملية القطعاضغط 

اآلن العمل على أحد  أثنين، يمكنك جزأينمكون من  Fastslow.avi اآلن أصبح مشهد) 4(

 .بأي تعديل ء دون أن يتأثر الجزء اآلخراألجزا

  

ان تجدها عن  وبإمكانكالصوتي  اإليقاعحدد النقطة من المشهد التي يحدث فيها تغير في 

 Audio 1 الموجة في طبقة الصوت االستعانة بمحاكي شكلكما يمكنك  تقريباً 15.13الثانية 

  .لمعرفة مكان التغير المفاجئ من شكل الموجة

في هذه المرحلة هو زيادة مدة  اآلنلقارئ ان المهمة التي نريد القيام بها تذكر عزيزي ا

  .العرض للمشهد الذي تم قصه من المشهد الثالث للفيلم

المشهد مع  حيث تبدأ اللقطة األولى من هذاب Finale.avi واألخير قم بتحريك المشهد الرابع

 .في المادة الصوتية اإليقاعبداية تغير 
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 اليمنى أدى إلى وجود فجوة وفراغ زمني في تسلسل األحداث الرابع نحو الجهةتحريك المشهد 

 .6- 10كما هو موضح في الشكل 

  

 اإليقاعي الفراغ الناتج عن تحريك المشهد الرابع من الفيلم ليتوافق من التغير ف 6-10شكل 

 الصوتي

  

إطالة الجزء الثاني من المشهد الثالث، وهو مشهد عن طريق الزمنية  الفجوةإغالق سنقوم ب

  .الخطوات السابقة عن بقية المشهد راكب الدراجة الذي قمنا بفصله في

  مشهد من مشاهد الفيلم أليالتحكم في المدة الزمنية 
 من أدوات Rate Stretch دل تسارع المشهدتعديل مع أداةسوف نستخدم إلنجاز هذه العملية 

Rolling Edit ..  7-10الموضحة بالدائرة الحمراء في الشكل  األداةوهي. 

  

 التحكم في معدل تسارع المشهد أداة 7-10شكل 

حافة المشهد اليمنى ب باإلمساكخاصة بتعديل معدل التسارع قم ال األداةوبعد اختيار تلك 

كما  ينتهي مع نهاية المساحة الخالية نحو الفراغ لتطيل من فترة تواجد المشهد بحيثواسحب 

 .8- 10هو موضح في الشكل 
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حيث يبين الشكل على اليمين كيف تتم عملية السحب لزيادة مدة العرض لمشهد  8-10شكل 

  متمدد على كل الفجوة أصبحمن مشاهد الفيلم وعلى اليسار يوضح كيف ان المشهد 

  

 إطالةالصوتي وفي نفس الوقت تم  اإليقاعمن التغلب على مشكلة ضبط وبهذا نكون قد تمكنا 

  . جزء من مشاهد الفيلم لسد الفجوة الزمنية التي حدثت جراء ذلك

المشهد واقعياً مع دعم الخلفية الصوتية المناسبة وبتشغيل العرض ومعاينة الفيلم يبدو لنا ان 

ة الصوتية، لكن مع هذا قد يبدو المشهد ممل مع الخلفي مشهد راكب الدراجة يبدو متوافقاًو له،

النسبي في المشهد وهو يتحرك حركة بطيئة، إذا البد من فكرة ما  قليالً بسبب طول فترة بقاءه

وهذا ما سنقوم .  عن مالحظة هذا األمر وجعل المشهد يبدو مشوقاً أكثر لصرف انتباه المتفرج

  .اهللا بإذنبعمله في الدرس القادم 
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  الحادي عشرالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  مؤثرات الحركة للمشاهد وإضافةالتحكم في الشفافية 

  في برنامج االدوبي بريمير
  

  

  

الفيلم وعند كل مقطع  حداثأحيث قمنا بتتبع  األفالمقمنا بعدة مهام احترافية في مجال صناعة 

يل قمنا بالتصرف حسب طبيعة المشهد، ففي البداية وجدنا أن هناك وجدنا انه بحاجة إلى تعد

بقص الجزء الغير  أماالصوتي بين الصورة والصوت وقمنا بذلك  اإليقاعضرورة لضبط 

 أبطئعرضه بحيث تصبح الحركة  تبطئبزيادة جزء من مشاهد الفيلم عن طريق  أومتوافق 

مشاهد الفيلم حيث يلعب مخرج الفيلم دوراً  تستخدم حسب األساليبمن الحركة الطبيعية وهذه 

وجدنا انه بعد ان قمنا بمد الفترة  المناسبة، وفي الدرس السابق اإلجراءاترئيسياً في اتخاذ 

قليالً  ممالًيبدو مشهد ان ال Fastslow.aviالزمنية لتشغيل الجزء األخير من المشهد الثالث 

 طيئة، إذا البد من فكرة ما لصرف انتباه المتفرجبحركته ال أثناءالنسبي  بسبب طول فترة بقاءه

اليوم وهذا ما سنقوم بعمله في درس .  عن مالحظة هذا األمر وجعل المشهد يبدو مشوقاً أكثر

  .اهللا بإذن

  

  Opacityالتحكم في الشفافية 

في  ان الفكرة التي سنقوم بعملها تعتمد على التقليل من فترة االنتظار الناتجة عن البطء المتعمد

على المشهد تتضمن مثل ان نقوم بتقليل درجة الشفافية  إضافيةحركة  إدخالالمشهد من خالل 

وهذه الحركة  ربالظهوتدريجيا حتى تصبح الصورة معتمة تماماً في حين يبدأ المشهد التالي 

تستخدم كثيراً في البرامج التلفزيونية حيث يستخدمها المصورون لالنتقال من مشهد إلى 

وهذا التأثير الذي سوف نقوم به سوف يقلل من الشعور بالملل الن هناك  ببطء اآلخرالمشهد 

وحتى نقوم بتنفيذ هذه المهمة سوف نوضح فكرة العمل قبل ان . حركة تصاحب حركة المشهد
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البرنامج وفتح المجال  إتقاننقوم بشرح خطوات التنفيذ حيث ان فهم الخطوات يساعد على 

 .قليدوالبعد عن الت لإلبداع

  

  فكرة عمل الطبقات في برنامج البريمير

وهي تتكون من طبقتين كما   Video 1طبقة الفيديو الدنيا هي طبقة  برنامج البريمير فإن  في

منها الطبقة الدنيا تعني أن الطبقات األعلى و، في الدرس السابق األمرذا سبق اإلشارة له

، ثم  Video 2الفيديو األولى هي طبقة  ، الطبقة التي تعلو طبقةإخفاؤهاأو  ستقوم بحجبها

وبدورها فإن طبقة   Video 1تحجب الطبقة   Video 2الخ، طبقة الفيديو   Video 3طبقة 

كما هو  وهكذا  Video 2تحجب المواد الموجودة تحتها في طبقة الفيديو   Video 3الفيديو 

 .. 1- 11موضح في الشكل 

  

 طبقات الفيديو في برنامج البريمير 1-11شكل 

  

مسبقاً بوطة لها قيمة عتامة مض  Video 1كل طبقة من طبقات الفيديو باستثناء الطبقة األولى

، هذا يعني بأن أي طبقة تملك هذه النسبة ستحجب تماماً الطبقة التي تحتها، %100تساوي 

هذه القيمة المضبوطة سلفاً يمكن تغييرها وإضعاف مدى عتامة الطبقة لتبدأ تفاصيل المواد 

الموجودة فيها بالخفوت واالضمحالل، وببساطة فإن خفض عتامة طبقة معينة سيتسبب في 

ومن تعامل مع برنامج تحرير الصور ها شبه شفافة مما يسمح للطبقة التي تحتها بالظهور، جعل

مكرر وقد اعتاد عليه مسبقاً، وتتميز برامج شركة االدوبي  األمرسيجد ان  الفوتوشوبفي 

اعتماد نفس الطريقة لما فيها من  األخرىمع الطبقات وقد بدأت الكثير من الشركات  ابتعامله

من ما سنفعله في الجزء الذي تم اقتطاعه .  بيرة وتسهل العمل على المستخدمك إمكانيات
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هو نقله إلى طبقة تملك مفتاح للتحكم في عتامتها، وألنه لن زمن عرضه  وإطالةالمشهد الثالث 

فلن يتم عرض أي مادة بينما يتم جعل   يكون هناك مادة تحتها في طبقة الفيديو الرئيسية

  .ة تدريجياًالطبقة العلوية شفاف

  

 خطوات التحكم في شفافية

التحرير إلى بداية الجزء المقتطع الذي يتحرك حركة بطيئة تقريباً في الثانية مؤشر أنقل ) 1(

11.21. 

  .2- 11كما في الشكل Video 2  قم بنقل الجزء من المشهد إلى طبقة الفيديو) 2(

 

  

  Video 2نقل الجزء المقتطع من المشهد الثالث إلى الطبقة  2-11شكل 

 

 الطبقةولعمل ذلك سنقوم بتوسيع غير من خصائص الطبقة لجعلها شفافة في نقاط معينة، ) 3(

Video 2 األحمرية الشفاف، وتأكد من تفعيل وظيفة إظهار شريطOpacity   الموضح في

 .3- 11الشكل 
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 خيار التحكم في درجة الشفافية وإظهارتوسيع عرض الطبقة الثانية  3-11شكل 

  

، وحرك مؤشر الماوس تقريباً تحرك إلى منتصف المشهد لتحديد ثم ا ألداةاختيارك تأكد من ) 4(

 .4-11تحكم كما في الشكل  إلنشاء مفتاح بالشفافيةفي الشريط األحمر الخاص اضغط و

  

 مفتاح تحكم في على شريط الشفافية إضافة 4-11ل شك

إلى األسفل نقطة  الشفافيةإلى نهاية المشهد وقم بتحريك المفتاح األخير من شريط توجه ) 5(

 .الشفافية صفر ويظهر المشهد معتماً تماماًحيث تكون قيمة  5- 11كما في الشكل صفر 

  

 تعديل درجة الشفافية 5-11شكل 

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 



 

 6 

الخفوت تدريجياً حتى يختفي كيف يبدأ المشهد في وسوف تالحظ  اآلنقم بعرض المشهد ) 6( 

 .اًتمام

  

  الفيديوالمزيد من مؤثرات  إضافة

من كبير رائع يسمح بتطبيق عدد بريمير برنامج  بالتأكيد عزيزي القارئ برنامج االدوبي

 Video في الفقرة التالية سنقوم بإضافة مؤثر فيديوو ، المشاهد المختلفةعلى الفنية المؤثرات 

Filter  على المشهد الرابعFinale.avi المؤثر اسمه ، Camera Blur  وهو تأثير يحاول

محاكاة تغيير تركيز بؤرة الكاميرا نحو حدث في المقدمة مما يجعل المشهد يبدو غير واضح 

كل ما في قائمة مؤثرات الفيديو،  Blur موجود تحت الفرع Camera Blur المعالم، مؤثر

 .Finale.avi المشهد الرابعإلى سحبه عليك فعله ان تختار هذا المؤثر وت

قم ،  Effect Controlsللمؤثر فإن البرنامج سيظهر لوحة خصائص المؤثر  بمجرد اختيارك

والحظ ما .  6-11كما في الشكل  المقبض الخاص بتحديد مدى قوة تطبيق المؤثربتحريك 

  .ت من قيمة المؤثراديحدث على شاشة المعاينة كلما ز

 

  

 التحكم في قوة تطبيق المؤثر 6-11شكل 

سنقوم اآلن بالتحكم في تطبيق المؤثر بحيث يبدأ بعد منتصف المشهد ثم ترتفع قيمته بمرور 

  .الوقت
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قم  Effect Controls  إلى بداية المشهد، ثم من لوحةمؤشر الشريط الزمني قم بنقل ) 1(

كما في  ، واضبط المؤثر على قيمة صفر Enable Key Framing بتفعيل مفتاح الحركة

  .7- 11الشكل 

 

  

 ضبط قيم المؤثر بالنسبة لمواضع المشهد 7-11شكل 

  

إلى منتصف المشهد أو ربعه األخير وضع مؤشر  Edit Line حرك اآلن سطر التحرير) 2(

 .8- 11كما في الشكل   القيمة على صفر، هذا سيجعل المؤثر ال يعمل حتى هذا المفتاح

  

 تحديد مكان بدأ تفعيل المؤثر على المشهد 8-11شكل 

  

 % 85إلى  Camera Blur اآلن انقل سطر التحرير إلى نهاية المشهد، وارفع قيمة) 3(

التي أنشأتها بتوسيع الطبقة، ولتعديل قيمة مفتاح ما قم بتحديده ثم التحكم رؤية المفاتيح ويمكنك 

 .غير قيمته

  .لرؤية كيف يبدو التأثير الذي تم تطبيقهنة المشهد قم بمعاي) 4(
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  حركة للمشهد بالنسبة لشاشة العرض إضافة

تدوير المشهد ككل وجعله الفيلم سنقوم بخطوة جديدة تتضمن  إخراجفي هذه المرحلة من 

ولعمل ذلك سوف نستخدم لوحة .  لى احد األركان حتى يختفي تماماًيندفع نحو الخلف إ

   .Motion ونختار منها الجزء الخاص بالحركة Control Effectالمؤثرات 

 Effectفي لوحة  Motionالموضحة بجانب الخيار  Setupقم بالضغط على الخيار ) 1(

Control.  

، شاهد الحركة  Motion Settingsنافذة جديدة خاصة بإعدادات الحركة نافذةلك ستظهر ) 2(

  .9- 11كما في الشكل  Play االفتراضية بضغط زر

  

 الحركة ومعاينتها إعداداتمربع حوار  9-11شكل 

الختياره،  1رقم  Time لمفتاح األول للحركة في قسماضغط على االعرض  إيقافبعد ) 3(

كما هو موضح على الشكل لتكون صفر  Info وغير قيمة اإلزاحة الجانبية الموجودة بجوار

11 -9.  

، لشاشة العرضاألساسية  المركزقيمة صفر ستعني أن المشهد سيكون في نقطة  :مالحظة

 .. لىعاين ذلك بعد تعديل المفتاح بتشغيل العرض في األع
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كما . قم بعمل ما قمت به في الخطة السابقة بعد ان تقوم بنقل مؤشر العرض إلى النهاية) 4(

 .10- 11في هو موضح في الشكل 

  

  

  مقدمة الحركة ونهايتها عند مركز الشاشة ضبط موضع 10-11شكل 

 

يمكنك بعد اختيار كما إلغاء الحركة االفتراضية، هو التعديلين السابقين ان الهدف من  :مالحظة

 .. للحصول على نفس النتيجة  Centerكال المفتاحين على حدة الضغط على مفتاح 

  

  حركة خاصة للمشهد إضافة

لبناء حركتك الخاصة قم بإنشاء مفتاح الخاصة للمشهد و الحركة إعداداتالزلنا في لوحة ) 1(

، حرك مؤشر الماوس أعلى مسطرة توقيت المشهد حتى  Timeجديد في منتصف قسم الزمن 

ويظهر على شكل خط رفيع كما  إلنشاء مفتاح جديدثم اضغط  يتحول شكل سهم أسود صغير

، إنشاء هذا  %50ماً ، واسحب مكان تواجده إلى منتصف المشهد تما11-11في الشكل 

الوصول إلى هذه المفتاح في هذا المكان سيكفل إبقاء المشهد في مكانه دون أي حركة وحتى 

 .النقطة

  

 م على شريط زمن الحركة االنتقالية للمشهدمفتاح تحك إضافة 11-11شكل 
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ر بالضغط عليه وسيظهر المفتاح األخيسنضيف الحركة في الجزء الثاني حيث نختار ) 2(

 .الشريط للداللة على انك في نهاية المشهد أسفلالسهم الصغير الموجود 

قيمة في بوضع ال أمادرجة،  250قم بتدوير المشهد بزاوية قدرها   Rotationفي خانة ) 3(

من خالل سحب مقبض الشريط الخاص بالتدوير والموضح في  أوالمربع المخصص لذلك 

 .12- 11الشكل 

  

  

 الحركة الدورانية للمشهد  إضافة 12-11شكل 

المشهد يبقى التي لم ننتهي منها بعد ستالحظ ان  اإلعداداتعند تشغيل العرض من شاشة ) 4(

 .حول نفسه نبالدوراساكناً حتى منتصفه، وبعد ذلك يبدأ 

قم بعد ذلك بالضغط على . ذلك على المشهد رتأثيقم بتعديل موضع بدأ الدوران والحظ 

  .OKالمفتاح 

  

المزيد من المؤثرات الحركية  بإضافةرس القادم ما قمت بعمله حيث سنقوم في الد أحفظ

  .للمشهد
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  تحرير ومونتاج األفالم:عشر الثانيالدرس 
خلفية لونية في برنامج  إضافةحركة التباعد للمشهد مع  إضافة

  االدوبي بريمير
    

  

  

باستخدام البرنامج الرائع االدوبي بريمير  األفالمالقراء سلسلة دروس صناعة  أعزائنانستكمل 

البرنامج التي تفوق في  إمكانياتبعدة مهام مختلفة تظهر  اآلن، وقد قمنا حتى 6.5 بإصدارته

والواجهات الموجودة على سطح البرنامج وال تظهر حقيقة مدى عمق هذا  األزرارقدرتها عدد 

مؤثر  بإضافةوفي الدرس السابق قمنا .  البرنامج وذلك لتجعل من البرنامج سهل االستخدام

ا المؤثر في التحكم في درجة الشفافية على احد مقاطع الفيلم ولم تعلمنا كيف نقوم باستخدام هذ

التي  اإلمكانياتعلى فكرة عمل طبقات الفيديو ومدى  أيضاكما تعلمنا . العرض أثناءالشفافية 

وسوف نقوم بعمل المزيد من .  توفرها هذه الطبقات والمؤثرات الحركية التي يمكن استخدامها

  .ر برنامج األدوبي بريميرعلى الفيلم من خالل التعلم على المزيد من أوام اإلخراجمهارات 

  

  

سنقوم في المرحلة الحالية باستكمال الحركة الدورانية التي قمنا بعملها على المشهد 

واخترنا منها  Control Effectوالتي استخدمنا فيها لوحة المؤثرات   Finale.aviالرابع

 األمرجد وست Clipمن خالل استخدام قائمة  األمركما يمكنك الوصول لهذا  Motion األمر

Motion  األمرضمن خياراتVideo Options بالضغط على المفتاح  أوCtrl+Y  وقد

اشتملت الحركة على تحريك المشهد عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين ثم يدور المشهد دورة 

  . كاملة
 
 

 ألننانرجو ان تكون قد احتفظت بنسخة من ملف العمل الذي استخدمته في الدرس السابق 

  .الفيلم إخراجالستكمال  اآلنجه سوف نحتا

 

  



 

 3 

  على المشهد Zoomتأثير البعد  إضافة

ولعمل ذلك قم سنعمل اآلن على جعل المشهد وأثناء بدء حركة دورانه يتقهقر إلى الخلف، 

بالطريقة التي  أو Ctrl+Yبالضغط على المفتاح  Motionلوحة تحرير الحركة  إلىبالعودة 

  ترغب 

 ، وأجعل قيمة1-12كما في الشكل  مفتاح الحركة األخير انك موجود علىمن تأكد ) 1(

Zoom  صفرتساوي. 

  

  صفر القيمةفي نهاية المشهد على  Zoomضبط قيمة البعد  1-12شكل 

م اآلن بإضافة تعديل جديد وهو أنه وبينما يبدأ المشهد في الدوران والتحرك نحو سنقو) 2(

الخلف سنقوم بجعل المشهد ينجذب نحو أحد األركان قبل أن يختفي أخيراً، هذا التحرك سيبدأ 

إلى من حركة الدوران والتحرك %  50من زمن المشهد الكلي وبعد مرور %  75بعد مرور 

مفتاح  أشيءمن زمن المشهد، ثم %  75بإنشاء مفتاح جديد في نقطة  لخلف، من أجل ذلك قما

 . وذلك كما تعلمت في الدرس السابق 2- 12كما في الشكل  جديد

  

 تاح تحكممف إضافة 2-12شكل 

 

حيث سوف نقوم بضبط  3- 12كما في الشكل  لمفتاح األخيرالمؤشر إلى اك يتحرقم ب) 3(

 .وضع الحركة التي سوف ينتهي عندها الفيلم
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 الحركةمسار لتحديد نهاية نقطة وضع المؤشر م 3-12شكل 

 

لعمل التعديالت المطلوبة بدال من استخدام  4- 12استخدم شاشة المعاينة كما في الشكل ) 4(

.  حيث تستطيع تحديد ما تريد من خالل سحب نقطة التحكم الموضحة في الشكل األرقام

باللون األحمر، فقط قم بالتقاطه  النافذة العلوية سيكون المفتاح األخير معلماًوبالتدقيق في 

 .. وسحبه نحو الركن العلوي األيمن

 

  

عنده  ان ينتهي بالمطلوسحب مفتاح تحديد مسار الحركة ونقله إلى الموضوع  5-12شكل 

 المشهد

يمكنك لو أحببت التحكم في تمثيل المادة داخل كادر الصورة بحيث يمكنك عمل انحراف ) 5(

، وهذا سيكون مفيد بالخصوص فيما لو أحببت إضافة تعليقات نصية على سبيل المثال لها

وخالفه بجوار المشهد، ولعمل هذا التعديل يمكنك اختيار مفتاح الحركة المناسب ثم القيام 

- 12الموضحة في الشكل   Distortionجذب مقابض الصورة التلفزيونية األربعة في خانة ب

، وأثناء قيامك بذلك عاين المشهد في نافذة العرض فيهحتى تحصل على التأثير المرغوب  6

 .. باللوحة

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 



 

 5 

  

 Distortionتأثير التشويه  إلضافةتعديل مقابض الصورة التلفزيونية  6-12شكل 

 

، وإن وجدت أن العملية ناجحة وأن المشهد يختفي بالكلية فأنقر اآلنهد قم بمعاينة المش) 6(

OK  للخروج من نافذة Motion Settings .. 

، والحظ كيف يدور المشهد حول نفسه  Program نافذة المعاينةاآلن قم بمعاينة مشهدك في 

ثم يبدأ في التراجع نحو الخلفية بينما هو ينسحب نحو أحد األركان ، والحظ أيضاً لون الخلفية 

  .. األبيض الذي يتركه المشهد أثناء حركته

 

  للمشهد المتالشي إضافة خلفية

الحظت عزيزي القارئ ان حركة المشهد ودورانه ومن ثم ابتعاده يترك خلفه خلفية لعلك 

بيضاء وهذه الخلفية تجعل المشاهد يشعر ان هناك شيء ما ناقص ولم يكتمل ولذلك سوف 

يمكنك إضافة مشهد متحرك أخر أو كما .  األبيضخلفية ملونة بدالً من اللون  بإضافةنقوم 

ولكن   ة التي يوجد بها هذا المشهد لتبرز عوضاً عن هذا اللونصورة تحت الطبق إضافةحتى 

 ..صورة كخلفية إضافةاللون لتوضيح الطريقة ويمكنك ان تجرب بنفسك  بإضافةسنقوم 

 

 A/B Editing في نمط التحرير  Video 1Aموجود في طبقة الفيديو الرابع المشهد نعلم ان 

يه فيمكنك وضع المادة المقترحة في طبقة الفيديو ، وعلفي درس سابق إليهالذي قمنا باالنتقال  

Video 1B   لتظهر بعد أن تبدأ المادة في الطبقة العلوية في التحرك واالختفاء، لكننا هنا لن

وسنقوم عوضاً عن ذلك بنقل المشهد الرابع نفسه إلى طبقة   Video 1Bنستخدم طبقة الفيديو 
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 Single-Track Editing عند العمل على نمط وهو الحل الذي ستلجأ إليه Video 2 الفيديو
.. 

 Color أحد المواد الجاهزة التي يوفرها البرنامج، وهي عبارة عنباستخدام اآلن سنقوم 

Matte  وهي لوحة لونية يمكنك أن تضعها في برنامجك التلفزيوني .. 

 جديدةإنشاء مواد زر ، اضغط على 7- 12كما هو موضح في الشكل   Projectمن نافذة) 1(
Create Item .. 

 

  

 مادة جديدة لمواد الفيلم التي قمنا باستيرادها في بداية العمل إضافة 7-12شكل 

 

وبها قائمة منسدلة لتحديد نوع المادة التي  Create إنشاءسوف تظهر لك لوحة حوار ) 2(

سوف  OKوبالضغط على الزر  .. Color Matte األمروسوف نختار منها  إنشائهاتريد 

 أواللون  أرقام بإدخال أمالتختار منها اللون المطلوب  Color Picker األلوانتظهر لك لوحة 

من  أي أوي برنامج الفوتوشوب كما ف األلوانباستخدام مؤشر الماوس لتحديد اللون من شاشة 

  .برامج الرسم والتصميم

  ، وعندما تظهر لوحة المطالبة باسم OK الزر مناسب، ثم اضغط علىاللون الاختر ) 3(

Choose Name  اقبل باسمها االفتراضي أو غيره إلى ما تحب ثم أنقرالجديدة لهذه المادة ، 
OK .. 
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وموضح عليه .. Project المشروع في نافذةسيتم أدراج المادة ووضعها ضمن ملفات ) 4(

 .8- 12هذه المادة واسمها ونوعها كما في الشكل  أبعاد

 

  

 Projectفي نافذة  اآلنالمادة الجديدة مضافة  8-12شكل 

 

ما نريد القيام به هو جعل هذه اللوحة اللونية خلفية للمشهد الرابع أثناء دورانه وانسحابه ) 5(

، والحقاً سنقوم باستخدام هذه اللوحة كخلفية للنصوص المتحركة شاشة عرض الفيلم من

  ، الدرس القادم ان شاء اهللالمتدفقة التي سنقوم بإضافة في نهاية المشهد في 

وأسقطها في   Projectوسحبها من نافذة  Color Matteالجديدة باختيار المادة  اآلنقم ) 6(

كما هو  ، لتكون أسفل المشهد الرابع Video 1Aفي طبقة الفيديو   Timelineنافذة التحرير 

 .9- 12موضح في الشكل 

  

المشهد  أسفلإلى طبقة الفيديو  Projectسحب المادة الجديدة من النافذة  9-12شكل 

  المراد ان تظهر خلفه
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اقل من المدة التي يمتد عليه المشهد الرابع المادة المضافة ستكون مدتها الزمنية افتراضياً ) 7(

ضغط على من خالل الالة زمن بقاء اللوحة في المشهد إطوسنقوم ب، على الشريط الزمني

 ..10- 12لمساحة المستهدفة كما في الشكل لتغطي اوالسحب في اتجاه اليمين حافتها اليسرى 

  

لتناسب طول المشهد على  إضافتهاضبط طول عرض المادة الجدية التي تم  10-12شكل 

 الشريط الزمني

 أصبحتوال شك انه  .. Programوالحظ النتيجة في نافذة العرض  اآلنقم بمعاينة المشهد 

  .الخلفية الملونة إضافةبكثير من العرض السابق قبل  أفضل

شهد متحرك خلف المشهد الرئيسي حيث م إضافةوبنفس الطريقة عزيزي القارئ يمكن 

تستخدم هذه الحركة في بدأ مشهد جديد في حين ان المشهد الحالي يتالشى ولعلك قد الحظت 

صورة ثابتة خلف الصورة المتحركة  إضافةكما يمكنك . ذلك في الكثير من البرامج التلفزيونية

  .Projectبعد ان تقوم باستيرادها إلى نافذة 

 

عزيزي القارئ ان تقوم بحفظ ملف العمل وذلك للدرس القادم ان شاء اهللا عليك  أخرىمرة 

النصوص للمشاهد وكيف نقوم بالكتابة باللغة العربية في  بإضافةوسوف نتعلم كيف نقوم 

  .االدوبي بريمير
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  ثالث عشرالالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  الكتابات والنصوص لمشاهد الفيلم إضافة

  في برنامج االدوبي بريمير

  
  

  

برنامج البريمير سوف نقوم في  أدواتبعد ان قمنا بتحرير كل مشاهد الفيلم وتعلمنا على 

  .والتعليقات على مشاهد الفيلمالنصوص  إضافةدرسنا هذا بالتعرف على كيفية 

  

وتعتبر التعليقات على مشاهد الفيلم من المؤثرات القوية التي تجذب المشاهد وتساعده على 

حركة  إدراجالتعليقات والنصوص اما على الفيلم مباشرة مع  إضافةالفيلم، ويمكن  حداثأتتبع 

النصوص بين مشاهد  بإضافةان نقوم  أوالتلفزيونية  األفالممصاحبة للنص كما نشاهد في 

  .الفيلم على خلفية ثابتة

  

 من أسفل الشاشة إلى أعالهانص يتحرك تدريجياً  إضافة

النصوص واألشكال الرسومية وإضافتها  إلدراجأداة رائعة االدوبي بريمير برنامج يمتلك 

واد ويمكن تشغيلها من خالل الضغط على أيقونة إنشاء الم  Titleللمشهد، هذه األداة تسمى 

Create Item   المشروع  إدارةلوحة الموجود فيProject   في الدرس والتي استخدمناها

، أو يمكنك تشغيل التي استخدمت كخلفية لمشهد الفيلم المتحرك نشاء المادة اللونيةالسابق إل

 ... Titleثم   Newثم   Fileالوظيفة من خالل القائمة 

 1- 13كما في الشكل  .. Titleناوين خاصة بمكون العلوحة حوار ستظهر لك سوف 



 

 3 

  

 النصوص وإدراجلوحة حوار تحرير  1-13شكل 

التي سوف تكون تحتوي على مجموعة من األدوات والوظائف، و  Titleوحة الحوار تحتوي ل

من برامج الرسم وتحرير الصور مثل برنامج  أيكنت تستخدم  إذابالنسبة لك  مألوفة

 .الفوتوشوب

المكونة  األشكالمنها للكتابة ومنها لرسم  األدواتعلى يسار اللوحة وجود مجموعة من الحظ 

شريط قوائم برنامج أيضاً أن الحظ .  أيضاالحرة  األشكالودوائر ورسم  من خطوط ومربعات

، وهي القائمة التي ستمكنك من عمل قائمة جديدة باسم أضافاالدوبي بريمير الرئيسي قد 

وهذه القائمة ال تظهر  أردت إذا تعديالتك على النصوص واألشكال التي ستضيفها إلى المشهد

 .مشاهد الفيلم نصوص إلى إدراجفي حالة  إال

نحتاج إلى دعم اللغة العربية، ومن أجل ذلك االدوبي بريمير ال تبرنامج  إصداراتكل 

عربية مثل برنامج  بأحرفاالستعانة بالبرامج الوسيطة للحصول على النصوص مكتوبة 

ومن خالل هذا البرنامج .  الوسيط والذي يمكنك تحميله من مواقع البرامج على االنترنت

كما هو موضح في الخطوات  ابة النص المطلوب ومن ثم نقله إلى برنامج البريميريمكنك كت

  :التالية
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ترغب في إضافتها لمشهدك، وعندما تنتهي قم النص الذي  في برنامج الوسيط قم بكتابة) 1(

 .بنسخ النص إلى الذاكرة بضغط مفتاح إلى الحافظة في نافذة برنامج الوسيط

ير قم بسحب برسم مستطيل على كل الشاشة واختر اللون المطلوب البريمبرنامج في  اآلن) 2(

، Fillالتعبئة  أدواتله ليكون خلفية للنص وذلك من خالل القائمة على اليمين حيث ستجد 

  .النصوص التي سوف تدرجها وأللوانعلى ان يكون لون الخلفية مناسباً للفيلم 

يجب ان نحدد هل  ألننافي برنامج الوسيط النص الذي تم كتابته  بإدراجلنا لم نقم زال) 3(

لذا سنقوم من خالل القائمة المنسدلة  Rollمتحرك و أو Stillالنص سيكون ثابتاً على الشاشة 

Title Type  األمراختيار Roll  أسفلنريد النص يتحرك من  ألننا 2- 13كما في الشكل 

  لألعلىالشاشة 

 

  

 تحديد نوع النص 1-13شكل 

 

ظهور النصوص وحرك مؤشر الماوس إلنشاء مساحة   Titleعرض  توجه لنافذة) 4(

 في أقصى الركن العلوي األيسر ثم اسحب إلى أقصى الركن السفلي األيمناضغط ثم ، المتدفقة

الحظ أننا نستهدف جعل النصوص تتدفق من أسفل الشاشة وتختفي في  .3- 13كما في الشكل 

ة النص المتدفق تقع تماماً مع حواف المشهد أعالها، من أجل ذلك راعي أن تجعل حدود مساح

 .العلوية والسفلية
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 تحديد مربع النص الذي سوف يتحرك فيه النص 3-13شكل 

احة سيتم تفعيل مساحة النص لتتمكن من إضافة نصوصك، وبما بعد أن تقوم بإنشاء المس) 5(

من لوحة المفاتيح   Ctrl+Vأن النص موجود في الذاكرة فكل ما عليك هو ضغط مفتاح 

 .للصق النص الموجود في الذاكرة إلى المساحة

، ستحتاج إلى تغيير الخط المستخدم رموز غير مفهومةالنص سيظهر وكأنه عبارة عن ) 6(

وكما تفعل . نصوص ليكون احد الخطوط المتوافقة مع برنامج الوسيط والمرفقة معهلتلك ال

، واآلن  Titleيمكنك أن تقوم بتنسيق نصوصك في نافذة برنامج معالجة كلمات  أيعادة في 

لتغيير نوع الخط المستخدم قم بعمل تحديد لكامل النص ثم انقر على زر الماوس األيمن ومن 

 .4- 13كما في الشكل  .. Fontر أمر الخط القائمة المخبئة أخت

  

 العربية في البريمير األحرف إلظهارتعديل نوع الخط  4-13شكل 

بظهور األحرف العربية من الخطوط المرفقة احد الخطوط المناسبة التي تسمح اختر  )7(

، بشكل عام ال تجعل 5- 13كما في الشكل الوسيط ، ثم عين حجم الخط المفضل برنامج ب

 .. فهذا سيجعلها صغيرة جداً وعسيرة على القراءة 16أحجام النصوص أقل من المقياس 
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 لتختر منها المناسب قائمة بالخطوط العربية التي يوفرها برنامج الوسيط 5-13شكل 

إذا كنت ترى أن بعض سطور و،  Titleستظهر بعد ذلك النصوص بالعربية في نافذة ) 8(

نصوصك غير مرئية بسبب طولها فأمامك الخيار إما بتصغير النص أو التقليل من مفردات 

 .. السطور الطويلة

والبد ان يكون النص محدداً ثم اختر النص ليكون في منتصف الشاشة، قم بمحاذاة اآلن ) 9(

 .. Centerسيط ثم أمر تو  Type of Alignmentمر من القائمة المختصرة األ

إلضافة الحركة للنص ولجعله يبدأ في الظهور من أسفل المشهد، قم بإضافة بعض ) 10(

األسطر الخالية قبل النص الموجود في السطر األول، وبما يكفي لجعل النص مختفياً أسفل 

، هذا األمر ينبغي عليك تكراره في أسفل النص بإضافة بعض  Title نافذة المعاينة لـ

 .الخالية لتضمن استمرار تدفق النص وحتى يختفي في أعلى الشاشةاألسطر 

 كامل النص أو جزء منه واضغط مربع األلوانعن طريق تحديد ، النصقم بتلوين ) 11(

Color  المتوفرة على يمين لوحة الحوار ألزرارافي. 

 

  . Opacityالتحكم في شفافية النص تعديل قيمة الشفافية  أيضاكما يمكنك ) 12(

الموضحة في الشكل  Shadowالظالل للنص استخدم خيارات التحكم بالظالل  إلضافة) 13(

وسوف توفر لك قائمة بالعديد من الخيارات التي تسهل عليك تحديد مقدار الظل ولونه  6- 13

  .وحجمه وبعده وزاويته
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 النصوص إدراجالتحكم بالظل في لوحة حوار  أوامر 6-13شكل 

 

ها سيطلب ، وعند Titleمربع حوار  بإغالقللعودة والخروج من محرر النصوص قم ) 14(

قم بحفظه تحت اسم مميز ليتسنى لك  ،prtlبامتداد   Title ملف بحفظمنك برنامج البريمير 

الحقاً في ملفات مشاريعك المستقبلية  أيضاإضافته إلى مكتبة مواد المشروع، ولتقوم باستغالله 

 .القادمة

 

األدوبي بريمير  إصدارةباختالف  Titleالنصوص  إدراجتختلف لوحة حوار  :مالحظة

 إصدارمحرر النصوص في بريمير تزداد كلما تم  إلمكانيات اإلضافاتوستجد ان المزيد من 

  .نسخة جديدة

  

  

 تحديد مكان ظهور النص بالنسبة للمشاهد الفيلم

النصوص المتدفقة في الظهور في اللحظات األخيرة من اختفاء المشهد الرابع نريد ان تبدأ 

بد وأن يتقاطع مع ال  Titleالنص هذا يعني أن جزءاً من .  وقبل أن يختفي المشهد تماماً

سيكون في المقدمة  Title النص، وألن  Video 2المشهد الرابع الموجود في طبقة الفيديو

، ولعمل ذلك سوف نقوم  Title لنضع فيها النصفستحتاج إلى إنشاء طبقة فيديو جديدة 

 :بالخطوات التالية

، ثم 7- 13كما في الشكل  يللشريط الزمن، انتقل للقائمة الفرعية إلضافة طبقة فيديو جديدة) 1(

 .. Add Video Trackاختر أمر إنشاء طبقة فيديو جديدة 
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  يط الزمنيطبقة فيديو جديدة باستخدام القائمة الفرعية للشر إضافة 7-13شكل 

 

 8-13كما في الشكل  .. Video 3سيتم إدراج الطبقة وستحمل اسم ) 2(

  

  Video 3طبقة الفيديو الجديدة  8-13شكل 

 

في  Video 3الطبقة وإسقاطها في المشروع  إدارةلوحة  Titleسحب النص اآلن يمكنك ) 3(

ولكننا سنقوم بشرح طريقة  .كما فعلنا ذلك مراراً في إضافة المواد السابقةالشريط الزمني 

 .البرنامج إمكانياتبهدف التعرف على المزيد من  أخرى

شهد الرابع ما نريده هو جعل النصوص تبدأ في التدفق في هذه النقطة وقبل أن يختفي الم

ثم  .9-13كما في الشكل  للوصول إلى هذه النقطة  Programالمعاينة استخدم شاشة  . تماماً

 .استكمل باقي الخطوات لضبط موقع النص بالنسبة للعرض
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 تحديد موضوع بداية ظهور النص باستخدام شاشة المعاينة 9-13شكل 

هي الطبقة القابلة  Video3، بجعل طبقة الفيديو  Programاآلن قم ومن نافذة المعاينة ) 5(

 لهذه الطبقة بفتح القائمة المنسدلة الخاصة بطبقات الفيديو  V3للتحرير، اختر االسم المختصر

 .10- 13كما في الشكل 

  

 Video 3تخصيص التحرير لطبقة  10-13شكل 

 األيمنالمشروع واضغط على اسم النص بزر الماوس  إدارةاآلن قم بالتوجه إلى لوحة ) 6(

الذي يسمح لك  Insert at Edit Lineهما  أمرينقائمة المختصرة حيث ستجد للوصول إلى ال

 Overlay Edit واألمرالمشاهد التي تلي النص في كل الطبقات،  إزاحةالنص مع  بإدراج

Line   بشكل مستقل بحيث ال تتأثر المواد الموجودة في طبقات النص الذي يسمح لك بإدراج

 Overlay األمروهذا ما نريد ان نقوم به، لذا اختر  إلدراجالفيديو أو الصوت األخرى بهذا ا
Edit Line   

www.hazemsakeek.com 

www.hazemsakeek.com 
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 Videoفي طبقة الفيديو الشرط الزمني في عد أن تم إضافته ب  Titleأن النصالحظ اآلن ) 7(

 .30وفي المكان المحدد عند الثانية  .. 3

دأ في التدفق ، والحظ كيف أن النص يب Programشاشة المعاينة عاين مشهدك اآلن في ) 8(

قبيل خروج المشهد الرابع من اإلطار، هذه العملية ستضمن بقاء عين المتفرج متابعة لما 

 .يجري في عرضك

  

 



 )14(الدرس رقم 
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  ابع عشررلاالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  

  مواد كمقدمة في بداية العرض وخطوات تصدير الفيلم إضافة

  في برنامج االدوبي بريمير
  

  

في الدرس السابق تعلمنا كيف يمكن ان نضيف النصوص والتعليقات على مشهد من مشاهد 

وقد قمنا ج الوسيط للتغلب على صعوبة الكتابة باللغة العربية،  الفيلم وقد تم االستعانة ببرنام

تداخل زمني بين انتهاء المشهد  حداثإالنص في طبقة فيديو جديدة وذلك بهدف  بإدراج

وبهذه الخطوة نكون قد شرحنا كافة المهام التي يقوم بها البريمير . وظهور النص على الشاشة

وسوف نقوم .  بعض التعديالتجاز المشهد النهائي سوى يتبقى على إنلتحرير الفيديو حيث لم 

خلفية صوتية تعمل خالل فترة عرض النص على الشاشة ولعمل ذلك تتبع  بإدراج اآلن

  :الخطوات التالية

على الشاشة ولسوف نعتمد على يظهر فيها النص التحكم بالفترة الزمنية التي سوف يمكنك 

  .  ة عرض النصالخلفية الصوتية المستخدمة لتحديد فتر

تأكد ان تنتهي الخلفية الصوتية للمشهد الرابع مع نهايته تماماً وذلك من خالل الشريط ) 1(

  .زمني لطبقة الصوت كما فعلنا في درس سابقال

المشروع وذلك لتستخدمه  إدارةي من جهازك في لوحة حوار صوتباستيراد ملف قم ) 2(

  .للنص المتحركصوتية كخلفية 

، ثم قم بتوسيع كل من طبقة  Audio 2إلى طبقة الصوت الصوتي الملف قم بسحب ) 3(

توسيع الطبقات  إشارةكما فعلت من قبل بالضغط على  Audio 2و   Audio 1الصوت 

ينخفض تدريجيا  األصلينريد ان نجعل الصوت  إنناحيث ) رمز المثلث بجوار اسم الطبقة(

  .لمصاحب للنص بالظهورمع انتهاء المشهد الرابع في حين يبدأ الصوت ا
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 األحمرتفاصيل الملف الصوتي وفيه مستوى الصوت محدد بالخط  اآلنسوف تظهر لك ) 4(

في طبقة الصوت مفاتيح لخفض حجم الصوت والذي يمكن تحريكه، وسوف نقوم بعمل 

Audio 1  التي يتقاطع فيها الملفات و ثواني تقريبا 5قبل انتهاء الملف الصوتي بفترة

الصوت عند تلك النقطة كما في الشكل مستوى تثبيت والهدف من هذا المفتاح هو  ،الصوتيان

 .لألسفلب مفتاح مستوى الصوت حثم نقوم بس 1- 14

            

 تعديل مستوى الصوت 1-14شكل 

 Audioمع ملف الصوت الثاني في طبقة الصوت ) 4(مت فعلت في الخطوة رقم كرر ) 5(

دريجياً بينما تنخفض قوتها في الملف الصوتي ، وقم بجعل المادة الصوتية تبدأ في االرتفاع ت2

المادة الصوتية الثانية ستقوم . 2- 14كما في الشكل  األول لعمل انتقال سلس وناعم بين الملفين

 .. بتغطية المساحة الزمنية التي يشغلها مكون النصوص المتدفقة في المشهد

  

 تعديل مستوى الصوت للمنطقة المتداخلة 2-14شكل 

شريط النص غطي المساحة الزمنية التي سيظهر فيها يزمن اللوحة اللونية تأكد من ان ) 6(

Title. نهاية جميع ، وذلك من خالل محاذاة وكالهما يتساوى مع ملف الخلفية الصوتية

 واللوحة اللونية Title النصشريط الملف الصوتي الثاني ونهاية (المشاهد والمواد الصوتية 

Color Matte ) 14كما في الشكل  ، استخدم الطرق التي تم مناقشتها سابقاً لعمل المحاذاة -

3.  
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 محاذاة نهاية المشاهد للطبقات المختلفة في الفيلم 3-14شكل 

  

  للفيلم أخرىتقنية  إضافات

تظهر عملك يمكن أن والتي من خاللها ، البريمير برنامجالتي فورها  اإلضافاتهناك بعض 

والتي تحصل عليها من لوحة  . يونية الشائعةالنهائي بشيء من الحرفية ومحاكاة األنماط التلفز

، كما فعلت عند .. Create Itemمواد جديدة  إنشاءزر ضغط على المشروع عند ال إدارة

كما في الشكل  .. Bars and Tone نص للفيلم ولكن من مربع الحوار سوف نختار  إضافة

14 -4 

  

 جديدة للفيلم إضافات 4-14شكل 

مادة يقوم بإضافتها محررو البرامج في بداية برامجهم وتهدف إلى   Bars and Toneتعتبر 

مساعدة المتفرج على ضبط جهاز الفيديو أو التلفزيون الخاص به وضبطه اللتقاط اإلشارة 

، يمكنك أيضاً إضافة مكون عداد التأكد من صحة 5- 14كما هو موضح في الشكل  لتلفزيونيةا

الذي يلجأ إليه المحترفون   Universal Counting Leader التزامن بين الصوت والصورة

لضبط مشاهدهم ووضع ما يشبه عداد لبدء نقطة الصفر وعرض المشهد األول من البرنامج 

 .لتناسب الفيلم دة يمكن التغيير من خصائصها واأللوان المستخدمة فيهاالماوهذه . التلفزيوني
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 فنية للفيلم في بدايته إضافات 5-14شكل 

  مادة في بداية الفيلم إدراج

الفيلم وخصوصاً بعد ان مقدمة مادة في  إدراجتعتقد عزيزي القارئ انه من الصعب  ربما

ولكن برنامج ، المرتبطة زمنيا مع بعضها البعض األخرىتعددت المشاهد والطبقات والمواد 

يملك أدوات كثيرة للتحكم في هذه المسألة ومن ذلك اختيار جميع الطبقات دفعة واحدة البريمير 

لضبط بقاء تناسب مواضعها وتزامنها، لفعل ذلك اآلن اختر أمر اختيار جميع  وتحريكها معاً

من لوحة  M أو سريعاً بضغط مفتاح 6- 14كما في الشكل   Multitrack Selectالطبقات 

 ..المفاتيح 

  

 زر اختيار كافة الطبقات 6-14شكل 

  

ثم استمر بالضغط  Boys.av وقم بالنقر على المشهد األول Timeline انتقل لنافذة التحرير

لتفسح  7- 15كما في الشكل ليتم تحديد جميع الطبقات واسحب المواد قليالً نحو الجهة اليمنى 

 .المجال إلدراج المادتين السابقتين في أول العرض
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 في الشريط الزمني جميع الطبقات إلى اليمين إزاحة 7-14شكل 

 Universal و  Bars and Toneكال منج إلدراج استخدم اآلن احد طرق اإلدرا

Counting Leader   وضعهما في طبقة الفيديو الرئيسية العرض في بدايةVideo 1   أو

Video 1A  ،هو موضح في الشكل  وسيكون الشكل النهائي لطبقات الشريط الزمني كما

14 -8. 

  

 الشكل النهائي لطبقات الفيلم على الشريط الزمني 8-14شكل 
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  تصدير الفيلم

بعد ان تمت كل مراحل التعديل والتحرير علينا ان نقوم بتصدير الفيلم لنقوم بتشغيله على 

ة مشروع ومن مخرجات المشروع الفيلم الذي كان في صور بتخزينهالكمبيوتر الن ما قمنا 

المختلفة، ولتصدير الفيديو قم بفتح  الصيغ بأحدقمنا بعمله وسيكون على شكل ملف فيديو 

 .. Movie ثم Export Timeline ثم انتقي األمر File القائمة

قم بكتابة اسم  File Name ، في خانة Export Timelineسيظهر لك مربع حوار ) 1(

ملف الفيديو كما في الشكل لتغيير خصائص  Settings مفتاحاضغط على ، ثم لنهائياالملف 

14 -9 

  

 قبل تصديرهملف الفيديو تعديل خصائص  9-14شكل 

يمكنك من القائمة المنسدلة حيث   Typeحدد نوع الملف  Settings وار في مربع ح) 2(

كما يمكنك تحديد منطقة من ،  Movأو   aviاختيار صيغ عديدة للملف كأن يكون ملف فيديو 

كما هو موضح في  استبعادهاالفيلم بالكامل وكذلك تضمين الصوت مع الفيلم أو  أوالفيلم 

 .10- 14الشكل 
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 التصدير إعدادات 10-14شكل 

لالنتقال إلى  Nextعلى زر التالي اضغط  واآلنللتصدير  األساسية اتاإلعدادتعتبر هذه 

في مستوى دقة وجودة  والتحكم ،اإلطارتحديد حجم و،  Compressorضبط مستوى الضغط 

فهو  Frame Rate أما معدل اللقطة، 11- 14كما في الشكل ،  Qualityالصورة المخرجة 

المسئول عن ضبط سرعة عرض المادة ومعدل عرض اللقطات في الثانية الواحدة بحيث 

اسب تصبح متوافقة عند العرض في الوسائط المتعددة المختلفة، في مشروعنا هذا العدد المن

فالحالة االفتراضية للمشروع من بدايته تمت وفق هذه القيمة وهي القيمة المثلى  15هو 

  لعرض الملف على أجهزة الحاسب الشخصية 

وسائط لإلخراج التلفزيوني ينبغي عليك كان الهدف من تصدير الفيلم على  إذا :مالحظة

ما تملكه من عتاد فيمكن مثالً مراعاة ضبط القيمة الصحيحة وتهيئة المشروع منذ البداية وفق 

لقطة في الثانية لتمكن من تجهيز مادة يتم عرضها على إشارة  30ضبط معدل اللقطات على 

NTSC  ، للعرض من خالل نظام  25ضبطها على أوPAL .. 

  

 الشريحة الثانية من لوحة حوار ضبط خصائص التصدير 11-14شكل 
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اللوحة الثالثة من لوحة اإلعداد فهي خاصة بالصوت فتنتقل إلى  Nextوبالضغط على 

Audio ..  12- 14والموضحة في الشكل. 

  

 الصوت للفيلم قبل تصديره إعداداتالشريحة الثالثة والمختصة بضبط  12-14شكل 

، 13- 14والموضحة في الشكل   Keyframe and Renderingهي لوحة الرابعةواللوحة 

تجاهل إخراج المؤثرات والتي تمكنك من ضبط خصائص اإلخراج النهائي للملف بما في ذلك 

فهو يعمل على تخفيض حجم   Optimize Stillsوالتعديالت في طبقة الصوت، أما أمر 

 .ثابتةالملف النهائي عند استخدامك لصور 

  

 لفيلم قبل تصديرهفي ضبط جودة اوالمختصة  الرابعةالشريحة  13-14كل ش
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 والموضحة . Special Processing هي نافذة المعالجة الخاصة واألخيرةواللوحة الخامسة 

 14- 14في الشكل 

  

 لوحة المعالجة الخاصة 14-14شكل 

، حيث  Special Processing ، سيتم فتح نافذة خصائص Modify وبالضغط على مفتاح

يمكنك تغيير أبعاد مشهدك النهائي ليتناسب مع وسيط اإلخراج المستخدم، كما يمكن تخفيف 

 .ليناسب العرض األخير  Gammaوان درجة التشويش في مادتك األصلية، وأيضاً تغيير أل
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للعودة إلى نافذة إنشاء الملف،   OKبعد أن تنتهي من ضبط تلك الخصائص اضغط على زر 

، وانتظر حتى ينتهي البرنامج من إعداد  Saveاضغط زر حفظ وللشروع في بناءه وإخراجه 

 .الملف، حيث سيقوم البرنامج وعند اكتمال عملية بناء الملف بفتح نافذة لمعاينة الملف المخرج

  

 اإلعداداتالفيلم في صورته النهائية ولكي تتقن استخدام  بإخراجوسوف يقوم البرنامج 

ان تقوم بتجربة الخيارات المتاحة ومقارنتها بجودة  المختلفة للتصدير عليك عزيزي القارئ

حسب  اإلعداداتالفيلم وحجم الملف الناتج وسوف تكتسب الخبرة الالزمة لضبط قيم 

  .المخرجات التي تريد
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  عشر الخامسالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  

تصدير الفيلم على اسطوانة لتشغيله على جهاز الفيديو سي دي 

 باستخدام برنامج النيرو
  

باستخدام برنامج  األفالموتحرير  بإنتاجتعلمنا كيف نقوم وس السابقة رمن خالل الد

Windows Movie Maker نامج المتوفر مع نظام التشغيل ويندوز وشرحنا كيف وهو البر

المؤثرات الحركية عليها  وإدخالنقوم بعمل عرض متواصل لمجموعة من الصور الثابتة 

فيلم يمكننا تشغيله على جهاز الكمبيوتر، كذلك تناولنا  إلىالملفات الصوتية وتحويلها  ةوإضاف

مير لعمل مونتاج لمجموعة من مشاهد في مجموعة من الدروس استخدام برنامج االدوبي بري

ومن من برنامج البريمير عند تحميله على الجهاز  6.5 اإلصدارةالتي توفرت لديك مع الفيديو 

وتعلمنا  األفالماالحترافي في مجال صناعة هذا البرنامج  إمكانياتتعرفنا على هذه الدروس 

  . ترعمل فيلم وتخزينه على جهاز الكمبيوفي  أدواتهكيف نستخدم 

 لنتمكن من تشغيل CDسوف نقوم في هذا الدرس بشرح طريقة نسخ الفيلم على اسطوانة 

المتخصص  Neroوسوف نستعين ببرنامج النيرو الشهير  ،الفيديو سي دي أجهزةعلى الفيلم 

مثل خرى ويمكن ان تطبق نفس الخطوات مع برامج النسخ األ األقراصفي مجال نسخ 

ففكرة من برامج النسخ  هاوغير Ashampoo Burning Studioوبرنامج  Roxioبرنامج 

  .عملها متشابهة تقريباً

مثبت على جهازك  أقراصنسخ  جهاز في البداية يجب ان تعلم عزيزي القارئ انك بحاجة إلى

 تختلف عن المشغل حيث فال يكفي ان يكون لديك مشغل اسطوانات فقط الن وظيفته الناسخ 

على جهازك وتحويلها إلى معلومات رقمية بكود معين ينتجه برنامج التي  المعلوماتيقوم بنقل 

ناسخ جهاز و.  لتتمكن من االستفادة منه النسخ ويقوم بطباعتها على قرص السي دي الفارغ

ويحتاج جهاز نسخ االسطوانات ، إلى النسخ باإلضافة أيضااالسطوانات يقوم بمهمة القراءة 

 يكون برنامج النيرو هو البرنامج المشغل لجهاز النسخ األحيانإلى برنامج لتشغيله وفي اغلب 

الالزمة لنسخ مختلف الملفات مثل نسخ الملفات التي  األدواتويحتوي البرنامج على كل 
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ملفات صور وغيره من  أوتحتوي على بيانات في صورة ملفات وورد أو ملفات اكسيل 

ت وتحويلها إلى اسطوانات صوتية ملفات البيانات كما يمكنك البرنامج من نسخ ملفات الصو

 أفالم إلىالتي تنتجها وتحولها  األفالمنسخ  أيضالتشغلها على جهاز السي دي كما يوفر لك 

 .الفيديو سي دي أجهزةالتي تعمل من خالل  datبصيغة 

  األقراص أنواع

تعرف  أقراص، فهناك، سعتها التخزينيةوهي تقسم حسب  األقراص أنواعيوجد العديد من 

من دقيقة  80 أومن البيانات  750MBوالتي تصل سعتها التخزينية إلى  CD أقراصسم با

 4.77GBتصل إلى عالية تخزينية وهي ذات مساحة  DVD أقراصيتوفر  كذلكو ،الفيديو

  .CD أقراصسبعة اي ما يعادل سعة 

والذي يمكنك ان  DVD أقراصيجب ان يكون لديك جهاز ناسخ  DVD أقراصوللتعامل مع 

 DVD أقراصمع  CDبينما ال يمكن ان تستخدم ناسخ  CDلنسخ اسطوانات  أيضاتستخدمه 

انتشاراً وتكلفتها اقل بكثير من  أكثر ألنها CD أقراصسوف نقوم بتخصيص هذا الدرس على 

يمكنك استخدام برنامج النيرو  DVDلو كان لديك ناسخ  بأنهمع العلم  ،DVD أقراص

  .اآلنلتي سنشرحها للتعامل معه بنفس الطريقة ا

هو ملف الفيديو  CDتذكر عزيزي القارئ ان ملف الفيديو الذي نريد نسخه على اسطوانة 

finalvideo.avi  أو الملفLesson1  الذي قمنا بعمله باستخدام برنامجMovie Maker 

والذي يحتوي على مجموعة من الصور الثابتة، هذين  My Videoوتم حفظه في مجلد 

ملف  إلىوسوف نستخدم برنامج النيرو لتحويله  .على جهاز الكمبيوترما تشغيله يمكنالملفين 

الفيديو سي دي   أجهزةلنتمكن من مشاهدته على شاشة التلفزيون باستخدام  datتشغيل من نوع 

VCD.  

الصيغة المناسبة لعرضها على  إلىالالزمة لتحويل الفيلم  اإلعداداتيقوم برنامج النيرو بعمل 

قم ولعمل الفيلم  . فيديو سي دي بحيث تكون دقة الوضوح مناسبة لشاشة التلفزيونال أجهزة

  :بتشغيل برنامج النيرو واتبع الخطوات التالية

المتخصصة في نسخ مختلف  واألوامر األدواتمن شاشة البرنامج سوف تجد الكثير من ) 1(

  .1-15الشكل كما في  Make Video CD األمرالملفات وسوف نقوم باستخدام  أنواع



 

 4 

  
 شاشة برنامج النيرو الرئيسية 1-15شكل 

  

المراد  2- 15الملفات الموضحة في الشكل  أويظهر لك البرنامج شاشة تحميل الملف ) 2(

وسوف يفتح لك البرنامج لوحة حوار  Addنسخها على االسطوانة وذلك بالضغط على الزر 

يمكنك  بأنهقائمة لعمل الفيلم، مع العلم المجلدات التي تريد ان تضيفها لل أولتحديد الملفات 

وسوف من ملف فيديو بشرط ان ال يزيد حجم الملفات عن سعة االسطوانة،  أكثرتحديد 

يعرض لك شريط السعة المساحة المستغلة من القرص على ان ال تتجاوز الحد الموضح في 

  .2- 15الشكل 

رغبت في ان يقوم برنامج النيرو  إذاوذلك  Enable VCD Menuقم بتحديد الخانة ) 3(

بتصميم شاشة مقدمة للفلم وهي الشاشة التي تظهر على شاشة التلفزيون وفيها اسم الفلم 

 األمرعمل هذا  إيقافالتي سوف تقوم بتحديدها في مرحلة الحقة ويمكن  Chapter وأقسامه

  .قسيمكنت تريد تشغيل الفيلم من البداية حتى النهاية وبدون ت إذا

احتوى  إذامن التحكم في مشاهدة الفيلم وخاصة  Enable VCD Menuتمكنك خاصية 

  .من فيلم أكثرالقرص على 
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 شاشة تحميل ملفات الفيديو لبرنامج النسخ نيرو 2-15شكل 

وذلك في حالة رغبتك في ان العودة لما قمت به في  Saveضغط على الزر يمكنك ال) 4(

ليقوم برنامج النيرو  Nextالضغط على الزر  أومهمة النسخ فيما بعد  إلكمال أخروقت 

الفيديو سي دي  أجهزةليكون في الصيغة المناسبة لتشغيله على الترميز  إعادةوبتحليل الفيلم 

الوقت تعتمد على مدة الفيلم وحجمه ونوعه وسوف يظهر لكل وتستمر هذه العملية لفترة من 

  .3-15البرنامج مراحل الترميز من خالل الشاشة الموضحة في الشكل 

  

 الملفات وتجهيزها للنسخ إضافة 3-15شكل 
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الصيغة  إلىالملفات ستجد ان البرنامج قد حول الفيلم  إضافةبعد االنتهاء من عملية ) 5(

وهو  4- 15كما هو واضح في الشكل  AVSEQ01تسميته باالسم  بإعادةالمطلوبة وقد قام 

 أردت إذا األفالمكما يمكنك ان تضيف المزيد من .  التشغيل أجهزةاالسم الذي تتعامل معه 

  .Addعلى الزر  أخرىبالضغط مرة 

وهي الصفحة  Menu page 1في المقدمة ملف  إضافةان البرنامج قد  أيضاتالحظ 

  .في المرحلة التالية إعداداتهاوالتي سنقوم بضبط بداية العرض المخصصة للعرض في 

  

 )الترميز(عملية التحويل  إتمامالملفات المضافة بعد  4-15شكل 

 
شة البداية والتي تظهر مباشرة على لالنتقال إلى لوحة تحرير شا Nextاضغط على زر ) 6(

  .شاشة التلفزيون عند وضع االسطوانة في جهاز الفيديو سي دي

عنوان  إضافةفي  5- 15لوحة تحرير شاشة البداية في الشكل  إعداداستخدم مربع حوار ) 7(

مثل التاريخ واسمك الشخصي، وذلك من خالل البيانات  إضافتهامعلومات تريد  وأيللفيلم 

 أوالخلفية  ن، كما يمكنك تغيير لوTextعند الضغط على الزر  بإدخالهاف تقوم التي سو

وذلك بالضغط على الزر  اي صورة من الصور التي متوفرة لديك على الجهاز إضافة



 

 7 

Background من قسم  أكثركان هناك  إذا للفيلمالمختلفة  األقسام يقوناتأ، كما يمكنك ترتيب

  .Layoutفرة بالضغط على الزر وذلك من خالل الخيارات المتو

 

  شاشة البداية للفيلم إعداداتلوحة حوار  5-15شكل 

لالنتقال إلى المرحلة النهائية لعملية نسخ القرص، وهنا سوف  Nextاضغط على الزر ) 8(

، تأكد من انك قد وضعت قرص 6- 15حوار تجهيز النسخ كما في الشكل  يظهر لك مربع

كان لديك  إذافارغ في جهاز نسخ االسطوانات وعلى مربع الحوار قم بتحديد نوع جهاز النسخ 

  .Newاسم لالسطوانة بدال من كلمة  بإعطاءمن جهاز ومن ثم قم  أكثر

ز ان يعمل عليها ولكن ال ينصح ان سرعة نسخ يمكن للجها ياعليقوم البرنامج باختيار ) 9(

وسط تناسب سرعة  سرعة وذلك تالفياًُ لبعض المشاكل وعليك ان تختار قيمة اعليتختار 

  . االسطوانة نفسها

 Number ofالعدد الخانة  بإدخالحدد النسخ التي تريد ان تقوم بعملها عن الفيلم وذلك ) 10(

copies  األمرالحقاً باستخدام  األولىويمكنك ان تقوم بنسخ االسطوانة Copy Disk  وهو

  .برنامج النيرو لعمل نسخ مماثلة أوامراحد 
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 على قرص السي دي الفيلمالنهائية لنسخ  اإلعدادات 6-15شكل 

نامج في نسخ االسطوانة ويفضل ان تترك جهاز ليبدأ البر Burnاضغط على الزر ) 11(

النسخ قد يسبب  ثناءأ أخرىالكمبيوتر لحين االنتهاء من عملية النسخ وذلك الن تشغيل برامج 

  .عملية النسخ إفشالفي 

للفيلم وستجد ان البرنامج قد وضع المجلدات  CDوبهذه الخطوات تكون قد حصلت على قرص 

  .  7-15جهاز الفيديو سي دي وهي موضحة في الشكل والملفات الالزمة لتشغيله على 

  

  النيرو بتكوينها على القرص المجلدات التي قام برنامج 7-15شكل 

ان تشغله على جهاز  أيضاويمكنك  MPEGAVوستجد الملف الخاص بالفيديو داخل المجلد 

  .اي برامج لديك على الكمبيوتر أوالكمبيوتر من خالل برنامج الميديا بالير 

  
  



 )16(الدرس رقم 
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  عشر السادسالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
  

  األفالملتحرير  pinnacle studioاستخدام برنامج 
    

  

وهو برنامج مشهور  األفالمبرنامج جديد من برامج صناعة الدرس سوف نتناول في هذا 

مقارنة مع بالاالستخدام  فيهولة المتطورة، لما يتمتع به من س وإمكانياتهبقدراته الكبيرة 

 pinnacle studio ستوديوأوهذا البرنامج هو برنامج البيناكيل .  برنامج االدوبي بريمير

 أفالمكوكروت المونتاج التي تحتاجها عند رغبتك في تحرير  أجهزةوهذا البرنامج متوفر مع 

التي  أو VHSالـ  أشرطةعلى بك والتي قد تكون لديك من زمن طويل محفوظة الخاصة 

على جهاز الكمبيوتر ومن ثم  إدخالهاكاميرا الفيديو وترغب في تقوم بتصويرها وباستخدام 

 أو DVDاسطوانة  أو CDالفنية ومن ثم نقلها على اسطوانة  اإلبداعات وإضافةتحريرها 

  .iPod أجهزة أوالجوال  أجهزةحتى على 

  

كرت مونتاج فيديو مزود بمداخل  تحتاج إلى شراء بك الخاصة أفالمكولكي تتمكن من تحرير 

جهاز الفيديو  أوالمختلفة مثل الكاميرا  باألجهزةومخارج متنوعة لتمكن الكمبيوتر من توصيله 

تسجيل البرامج التلفزيونية من  أيضالتتمكن حتى جهاز استقبال القنوات الفضائية الرسيفير  أو

  .على جهاز الكمبيوترالمفضلة 
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استخدام الكرت  أفضل خارجي وانا شخصياً أونتاج داخلي ويمكنك الحصول على كرت مو

سهولة نقله  أهمهالتوصيله بالكمبيوتر لما يتمتع به من ميزات  USBالخارجي المزود بوصلة 

  .بالقرب من معدات الفيديو وكذلك توصيله بجهاز الكمبيوتر المحمول أخرمن مكان إلى 

 Movie Boxمن شركة  أو Dazzleيمكن الحصول على جهاز مونتاج خارجي من شركة 

  .دوالر للجهاز 100إلى  50في حدود ما بين  وبأسعار

 
  Dazzleكرت مونتاج خارجي من شركة 

  
  Movie Boxكرت مونتاج خارجي من شركة 

  

  

المتعددة الوسائط مثل الفيديو والريسيفر  األجهزةهو ربط المونتاج يفة هذا جهاز ظوو

 )صوت وصورة(الفيديو  إشارة إدخالتقوم فكرة عمله على والتلفزيون مع جهاز الكمبيوتر، و

في الفيديو  أفالملتقاط حيث تقوم برامج المونتاج المثبتة على الكمبيوتر باإلى جهاز الكمبيوتر 

 أماما قمت بعمله وتسجيله  بإخراجتقوم ومن ثم  وإخراجهاتحريرها صورة مشاهد يمكنك 

  .حفظه على جهاز الكمبيوتر أوة نسخه على اسطوان أو VHSعلى شريط فيديو 
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  الفيديو باستخدام كرت المونتاج جهازطريقة توصيل الكمبيوتر مع 

ما توفر لك كرت مونتاج  إذاسهل وبسيط  أمربالكمبيوتر المتعددة الوسائط  األجهزةتوصيل 

  :وكل ما عليك هو تتبع الخطوات التالية. المطلوبة للتوصيلمع الكوابل خارجي  أوداخلي 
  

ثم قم  USBقم في البداية بتوصيل كرت المونتاج بجهاز الكمبيوتر، من خالل وصلة ) 1(

تحميل البرنامج الخاص بعد ذلك بقم كان كرت خارجي ثم  إذابتوصيل الكرت بالكهرباء 

استخدم اي من برامج تحرير الفيديو الموجودة على جهازك  أوعلى الجهاز  بالكرت لتعريفه

  .برنامج االدوبي بريمير أو Movie Makerمثل برنامج الـ 
  

 األلوانالكاميرا باستخدام كوابل التوصيل ذات  أوالفيديو  أوقم بتوصيل جهاز الرسيفر ) 2(

والطرف الثاني من كل كابل  Outputفي مخرج الفيديو  واألبيض واألحمر األصفرالثالث 

هي حسب اللون ثالثة ال وهذه الكوابل Inputبكرت المونتاج في المدخل  ألوانهتوصله حسب 

لقناة يستخدم  واألبيضلقناة الصوت اليمنى يستخدم حمر الفيديو واأل إلشارةيستخدم  األصفر

 األجهزةمن الكوابل حسب نوع  أخرى أنواعكما يمكنك استخدام (  .الصوت اليسرى

  )المستخدمة وما يتوفر على الكرت من مقابس لها
 

واستخدم  ير الفيديو الذي حصلت عليه مع كرت المونتاجقم بتشغيل البرنامج الخاص بتحر) 3(

  .هو لديك على اي وسط للكمبيوتر لنقل ما Capture االلتقاطخاصية 
  

عرف على برنامج لكي نت وأستوديعلى برنامج البيناكيل في دروسنا هذه وسوف نعتمد 

  .وإمكانياته أستوديوالبيناكيل 
  

 pinnacle studio وأستودي لالبيناكيتشغيل برنامج 
وهي  1-16تحصل على شاشة البرنامج الموضحة في الشكل  Pinnacleعند تشغيل برنامج 

  :رئيسية هي أقسامعبارة عن منصة العمل وتحتوي على ثالثة 

 األجهزةالتقاط مشاهد الفيديو من هو القسم المتخصص في و :Captureالتقاط الفيديو ) 1(

  .جهاز الريسيفير أوجهاز الفيديو  أوالخارجية المختلفة مثل كاميرا الفيديو 
  

الصوت  وإضافة واألحداثترتيب المشاهد  هو القسم المتخصص فيو :Editالتحرير ) 2(

  .الفنية كالمؤثرات والحركات المختلفة واإلضافاتوالموسيقى والتعليقات النصية 

يلم حيث الف إنتاجمن  األخيرةالمرحلة وهو القسم الخاص ب :Make Movieالفيلم  إنتاج) 3(

ان تقوم بنسخ ما قمت بانجازه على شريط فيديو من خالل  أمايوفر لك البرنامج عدة خيارات 
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المادة إلى جهاز فيديو متصل مع كرت المونتاج بواسطة كوابل تتصل بمخرج الكرت  إخراج

Output  مع مدخل الفيديوInput ،تقوم بتحويل الفيلم إلى اسطوانة  أوCD أو DVD  كما

  .اي ملف تشغله على الكمبيوتر إلىحويل الفيديو يمكنك بت
  

في  تعلمتاهاالتي  األوامراستخدام كل شاشة من هذه الشاشات سهل وبسيط وسوف تجد ان كل 

الثالثة  األقسامومن خالل هذه   .االدوبي بريمير يمكن ان تقوم بها من خالل برنامج البيناكيل

مبوبة حسب  األوامرحيث تجد كل  األفالم وإنتاجتكمن سهولة استخدام البيناكيل في تحرير 

  .تمكنك من التحكم في البرنامج أزرارموجودة ضمن  األوامرالقسم الخاص بها وكل 

  

  

  
  وأستوديالشاشة الرئيسية لبرنامج البيناكيل  1-16شكل 

  

  Capture األولالقسم 

لمعاينة ومنطقة للتحكم في شاشة امناطق مختلفة وهي  أربعة 1- 16هر لك في الشكل ظي

 األزراركاميرا الفيديو المتصلة مع الكرت حيث تستطيع تشغيل الكاميرا والتحكم بها من خالل 

السفلى معلومات عن  األيمنويظهر لك الجانب . المتوفرة على الكاميرا الموضحة في الشكل
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المشاهد من الكاميرا إلى  االلتقاطزر بدأ المتاحة للتخزين على القرص الصلب و المساحة

الكمبيوتر وسوف تظهر على شاشة المعاينة كل المشاهد التي تلتقطها وعند انتهاء االلتقاط 

  .سوف تظهر المشاهد على شكل كليبات على المنطقة العليا

  

  Settingsااللتقاط  إعداداتضبط 

الفيديو  طلاللتقاالالزمة  اإلعداداتف تصل إلى مربع حوار ضبط من خالل هذا الزر سو

  .2- 16جهاز الكمبيوتر والموضح في الشكل  إلىوتحويله 

  

  
  التقاط الفيديو إعداداتضبط  2-16شكل 

  

بطاقات كل بطاقة مختصة بمهمة معينة ففي  أربعةعلى  Settingsحيث يحتوي مربع الحوار 

يتم تحديد مصدر التقاط الفيديو وهنا ستجد عدة خيارات  Capture Source األولىالبطاقة 

المتصلة بالكرت، كما يتم من خالل  األجهزةوهي تشمل كل  Videoضمن القائمة المنسدلة 

TV Standard  ضبط نظام الفيديوPAL  أوSECAM  أوNTSC  4:3ونسبة العرض 

هو كيف تريد  أيضاالمهم  والجزء. 16:9كنت ترغب في استخدام النسبة  إذا إالوهي القياسية 

ان يقوم البرنامج بالتقاط المشاهد وعرضها في قسم التحرير حيث يمكن تقسيم الفيلم الملتقط 

كل فترة زمنية تحدده حسب ما  أو Automaticالفيلم  أحداثإلى عدة مشاهد حسب التغير في 

  . عملية تقطيع الفيلم إلى مشاهد إيقافتطلب من البرنامج  أوتريد 
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نسق التقاط الفيلم فإذا كانت فهي مختصة بتحديد  Capture Formatالبطاقة الثانية  أما

بدرجة  MPEGفعليك استخدام النسق الخاص بذلك وهو  DVDستحول الفيلم إلى قرص 

High Quality  إذا أماقدر كبير من مساحة التخزين على القرص الصلب  يشغلوهذا سوف 

 .Low Qualityبدرجة  MPEGفاستخدم النسق  CDكنت ستحول الفيلم إلى اسطوانة 

المتعلقة بتحويل الفيديو والصوت  األخرىوسوف والبرنامج سوف يحدد كل المتغيرات الدقيقة 

الخاصة بك ويفضل  اإلعداداتلضبط  Customتبعاً للدرجة التي اخترتها ويمكنك ان تختار 

متغير من المتغيرات الموضحة في  كنت على دراية كاملة بكل إذا إال األمران ال تستخدم هذا 

وغيره من  Data Rateومقدار  Compressionونظام الضغط  Resolutionالبطاقة مثل 

  .التي ال تحتاجها في المرحلة الحالية األمور

  

فهي مخصصة لتحديد مكان تخزين الملف على القرص الصلب  Editالبطاقة الثالثة  أما

المؤثرات الحركية بين  إلظهارالزمنية التي تحتاجها  وضبط عملية التخزين التلقائي والمدة

  .المشاهد

  

ما كان  إذافهي لتحديد خصائص الصوت  CD and Voice Overالبطاقة الرابعة  أما

Mono أو Stereo ومقدار الوضوح.  

  

 Startتستطيع ضبطها بسرعة وبيسر لتكون جاهزاً بعد ذلك للضغط على الزر  اإلعداداتهذه 

Capture يسألك البرنامج عن اسم الملف والمدة الزمنية التي سيستمر فيها في التقاط  وسوف

الفيديو حتى تستطيع ترك الجهاز يعمل بمفرده بدون الحاجة لتواجدك، على ان تتأكد من ان 

  .المساحة المتوفرة على القرص الصلب تتسع للتخزين

  

  

  التقاط البرامج التلفزيونية باستخدام برنامج البيناكيل

ربط جهاز الريسيفر بكرت المونتاج لتتمكن من تسجيل برامج  أيضاما ذكرنا انه يمكن ك

وتتم هذه العملية من خالل توصيل مخرج الفيديو الصوت الخاص  الكمبيوترالتلفزيون على 

 األصفر(بجهاز الريسيفر بمدخل الفيديو والصوت الخاص بالكرت باستخدام كوابل التوصيل 

الكمبيوتر من  إلىيقوم الكرت بنقل ما تشاهده على شاشة التلفزيون وس) واألبيض واألحمر

كما يوفر لك كرت المونتاج المزود بمخرج فيديو وصوت ان توصل مخرج .  خالل الكرت

  .أيضابجهاز التلفزيون  والصوتالفيديو 
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 Dazzle DVCالخيار  Sourcesسوف تختار من  Captureااللتقاط  إعداداتوعند ضبط 

على شاشة مختلفة كما في الشكل  اآلنى خياراتك السابقة كما هي وسوف تحصل وتبقى عل

  .والصوت كما في جهاز التلفزيون واإلضاءة واناأللالتحكم في تشبع  أزرارفيها  3- 16

   

  
  التحكم الصوت والصورة في حالة توصيل كرت المونتاج بجهاز الريسيفر اررزأ 3-16شكل 

  

وفي حالة التوقف اضغط على  Start Captureط على زر عندما ترغب في التسجيل اضغو

  .نفس الزر

  

 إلخراجفي الدرس القادم ان شاء اهللا سوف نشرح المزيد من المهارات التي يمكن ان نقوم بها 

  .األفالمالفيلم وتحريره لنضيف المزيد من الخبرة في التعامل مع برامج صناعة 

  

  
  



 )17(الدرس رقم 
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  عشر السابعالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
    

   األفالملتحرير  pinnacle studioاستخدام برنامج 

  الثانيالجزء 
  

في الدرس السابق تعلمنا كيف نقوم بنقل 

فيلم فيديو من أي من الوسائط المختلفة 

جهاز  أوالخارجية مثل كاميرا الفيديو 

جهاز  جهاز الفيديو إلى أوالرسيفر 

الكمبيوتر، وذلك باستخدام كرت مونتاج 

خارجي باستخدام برنامج البيناكيل 

، وقد تعملنا كيف نقوم بضبط وأستودي

وهذه العلمية  . Captureالنقل  إعدادات

نسخ كل محتويات الفيلم إلى تشمل 

نقل الفيلم إلى الكمبيوتر وتستغرق عملية 

نفس المدة الزمنية للفيلم، جهاز الكمبيوتر 

بعد االنتهاء من عملية النقل يكون لدينا فيلم الفيديو على جهاز الكمبيوتر بالخصائص التي تم 

 VCDأو بجودة فيلم  DVDبجودة فيلم  MPEGتحديدها مسبقاً فإما يكون لدينا فيلم بتنسيق 

ذلك يعتمد على الوسط الخارجي الذي سوف تقوم  أنمهما حيث  أمراوتحديد الجودة مسبقا 

فعندما نحدد جودة عالية فهذا  CDقرص  أو DVDما كانت قرص  إذايلم عليه بنسخ الف

 50كبيرة على القرص الصلب حيث ان كل دقيقة من الفيلم تحتاج إلى  تخزينيةيتطلب مساحة 

تعلم  أنكما يجب .  ميجابايت 10تحتاج  VCDكل دقيقة من جودة  إنميجابيت في حين 

تقلل من جودته لتقليل حجمه ولكن ال يمكن  أنأي فيلم بعد نقل  بإمكانكعزيزي القارئ انه 

ترفع من جودته، فمثال لو كان لديك فيلم فيديو نقلته إلى الكمبيوتر  أن األحوالحال من  بأي

والتي هي  VCDجودة بفيلم  إلىتحوله  أنيمكنك  DVDبجودة  MPEGبخصائص ملف 

ولكن ال يمكن عمل  CDة لتتمكن من نسخه على اسطوان DVDاقل بكثير من جودة الـ 



 

 3 

 ألنهوذلك  DVDإلى فيلم بجودة  VCDبجودة  MPEGأي ان تقوم بتحويل فيلم  العكس

عملية التحويل تتم بالتخلص من الكثير من التفاصيل في الفيلم لتقليل من حجمه والتفاصيل 

  .التي يتم التخلص منها ال تسترجع

فإننا في الدرس السابق قمنا بضبط  CDسوف نقوم بنسخ الفيلم على اسطوانة  أنناوحيث 

وسوف نقوم اآلن بشرح كيف عمل تحرير للفيلم  MPEG VCDعلى  Captureجودة النقل 

  .وإضافة بعض المؤثرات عليه باستخدام برنامج البيناكيل أستوديو

  

  في البيناكيل أستوديو Editتحرير الفيلم باستخدام القائمة 

 MPEGلديك الفيلم على جهاز الكمبيوتر بصيغة  أصبح Captureبعد االنتهاء من عملية 

 بإضافة وإخراجهبتحرير الفيلم  اآلنويحتوي على كل المشاهد التي تم تسجيلها وسوف نقوم 

  .  التعليقات النصية وبعض الصور الثابتة والمؤثرات الحركية

الموضحة  Edit لذلك سوف ننتقل إلى القائمة الثانية في برنامج البيناكيل أستوديو وهي قائمة

   1- 17في الشكل 

  
  Editقائمة التحرير  1-17شكل 
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  د شاشة العمل مقسمة إلى عدة مناطق وهيفي هذه القائمة سوف نج

  المشروع  إدارةفي قائمة الفيلم بعد أن سجلناه من الكاميرا أو الفيديو  1رقم 

  :الشريط الزمني للتحرير والذي يحتوي على 2رقم 

a -   الفيديوطبقة تحرير .  

b -  لفيلماألصلي لصوت طبقة تحرير ال.  

c -  طبقة مؤثرات الفيديو.  

d –  خلفيةالصوت ضافة طبقة إ.  

e -   للصوتة يإضافطبقة.  

  

 1بعد أن تعرفنا على الطبقات الموجودة لدينا سوف نقوم بسحب الفيلم من المنطقة رقم 
وسوف يتعرف البرنامج على المشهد ويعطيك إشارة الن طبقة  2ونضعه في المنطقة رقم 

  .باللون األخضر الفيديو هي الطبقة التي من الممكن أن تضع فيه الفيديو بإشارة

  

   
  طبقة الفيديو في الشريط الزمني إلىالفيلم  إضافة 2-17شكل 

  

نالحظ ان الفيلم امتد على مسافة محددة على الشريط الزمني وظهر معه  2-17في الشكل 

  .الصوت المصاحب للفيديو في الطبقة المخصصة لذلك

  

لفيلم يبدأ من ظالم ثم تكبر الصورة نقوم بإضافة مؤثر في بداية الفيلم لتشعر أن اسوف 

  : يلي لعمل ذلك اتبع ما وتمأل الشاشة
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  إضافة المؤثرات الحركية على الفيلم 3-17شكل 

  

  .a والمشار إليها بالحرفعلى رمز فتح المؤثرات الحركية اضغط  3-17الشكل  فيكما 

  .ها في القائمة المنسدلةة والمبوبة حسب نوعالكثيراختر أي من المؤثرات الحركية ) 1(

  .الفيلم أولقم بسحب المؤثر الحركي إلى طبقة الفيديو عند ) 2(

  

إضافة عنوان نصي عند بداية العرض لتعريف المشاهد ما طبيعة الفيلم ولعمل ذلك اتبع 

  :الخطوات التالية

  

كما  لخطوطمكتبة التنسيقات الجاهزة لعدة أنواع من ا إلىاضغط على زر الكتابة لالنتقال ) 1(

  .4-17في الشكل 

اختر أي من الخطوط المتوفرة والتي تناسب الفيلم ثم قم بسحبه إلى الطبقة الخاصة  )2(

  .بالنصوص على الشريط الزمني
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  إضافة النصوص والعبارات إلى الفيلم 4-17شكل 

  

تضيف النص في طبقة الفيديو ليكون في المقدمة وعلى خلفية لونية غير خلفية  يمكنك أن) 3(

الفيلم أما إذا أردت أن يكون الفيلم هو خلفية النص فأضف النص إلى الطبقة المخصصة 

  .بالنصوص وهذا لن يؤثر على المدة الزمنية للفيلم

  

سحب احد جانبيي النص  قم بالتحكم بالمدة الزمنية لظهور النص على الشاشة من خالل) 4(

  .وتحريك النص على الشريط الزمني لتتحكم في لحظة ظهوره على بالنسبة للفيلم

  

بالضغط المزدوج على النص الذي تم إضافته على الشريط الزمني للفيلم لتحريره في قم ) 5(

م به ويمكنك أن تكتب شاشة تحرير النصوص يقوم البرنامج بفتح شاشة لتحرير النص والتحك

  .أحرف عربية على أن تحدد نوع الخط العربي المناسبب

  

تختار  أنكثيرة لعمل كل ما تريد وعليك  إمكانياتتوفر لك شاشة تحرير النصوص ) 6(

للعودة إلى شاشة تحرير الفيلم كما في  Editللفيلم وبعد االنتهاء اضغط على قائمة  األنسب

  .5- 17الشكل 
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  نص على مشاهد الفيلم إضافة 5-17شكل 

  

ب يمكن إضافة مؤثرات حركية للنص عند بداية ونهاية النص وذلك بسحب المؤثر المطلو) 7(

  إلى طبقة النص

  

  إضافة المؤثرات الحركية بين مشاهد الفيلم

مشاهد  إلىفصل للفيلم وتقسيمه  أحداثالمؤثرات الحركية بين مشاهد الفيلم نحتاج إلى  إلضافة

ويتم هذا الفصل والتقسيم بناء  إليهالمؤثر الحركي  إضافةمختلفة عند كل مكان نرغب في 

 اإلثارة إلحداثومجريات الفيلم  أحداثت المفاجأة في على محتويات الفيلم وعند االنتقاال

  .والتشويق

  

   جزأين إلىعنده  الفيلموجه مؤشر الشريط الزمني للمكان المراد فصل ) 1(

وبجوار أداة في أعلى الشريط الزمني  6- 17استخدم أداة الفصل الموضحة في الشكل ) 2(

  .الحذف

  .قة بين المشهدين ليتم إضافة المؤثراسحب أي من المؤثرات الحركية إلى المنط) 3(

يمكنك أن تتحكم في المدة الزمنية لظهور واختفاء المؤثر بواسطة سحب احد أطراف ) 4(

   .المؤثر بالنسبة للمشهد
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  أداة الفصل 6-17شكل 

  

  إضافة الصور الثابتة بين مشاهد الفيلم

ديو تلتقط العديد من الصور الثابتة لنفس في كثير من األحيان عندما تقوم بالتصوير بكاميرا الفي

 بأيمشاهد الفيلمـ ويمكنك أن تضع هذه الصور الثابتة بين مشاهد الفيلم، كما يمكنك االستعانة 

  :صور خارجية لديك على جهاز الكمبيوتر ولعمل ذلك عليك إتباع الخطوات التالية

  

النصوص، وسوف يفتح لك استخدم زر إضافة الصور وهو الزر الثالث بعد زر إضافة ) 1(

  .مربع حوار استيراد الصور من لتختار الصور التي تريد

  .يقوم البرنامج باستيراد الصور التي حددتها ويضعها في لوحة إدارة المشروع) 2(

قم بفصل أي مشهد من مشاهد الفيلم لتضع الصور الثابتة بينهما وذلك باستخدام أداة ) 3(

  .الفصل

وبة وضعها بين المشهدين وسوف يقوم البرنامج بإزاحة المشهد اسحب الصورة المطل) 4(

الثاني إلتاحة المجال للصورة لتظهر لفترة زمنية محددة مسبقاً ويمكنك أن تزيدها آو تقللها 

  .بسحب طرفها للجهة الزيادة آو النقصان

  .كما في الشكل قم بإضافة المؤثرات الحركية بين الصورة والمشهد) 5(

  

     
  إضافة الصور الثابتة بين مشاهد الفيلم 7-17شكل 
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  إضافة المؤثرات الصوتية

مشهد الفيلم مع الصوت المصاحب له مما يعني  إزاحةصور إلى مشاهد الفيلم يتم ال إضافةعند 

مقطع صوتي لتلك الصور الثابتة ويتم ذلك من خالل استخدام  بإضافةنقوم  أنانه من المناسب 

  .8- 17المؤثرات الصوتية وهو الزر الموضح في الشكل  إضافةزر 

  

  
  البوم المؤثرات الصوتية 8-17شكل 

  

يوفر لك برنامج البيناكيل الكثير من المؤثرات الصوتية مقسمة في البومات حسب طبيعتها 

أي مؤثر صوتي قم بتحديد الملف الصوتي المطلوب ومن ثم سحبه إلى طبقة  وإلضافة

  .الصوت في الشريط الزمني، مع تحريكه للمكان المناسب بالنسبة للفيلم

على  األصوات وإضافةالمزيد من النصوص والمؤثرات الحركية  بإضافةتستمر  أنيمكنك 

 أخرتضيف صوت موسيقي  أنما يمكنك الفيلم بالكامل، ك أخرجتمشاهد الفيلم حتى تكون قد 

  .يعمل كخلفية لكل الفيلم وان تضبط شدته لكي ال يؤثر على الصوت الرئيسي للفيلم

في مهارات التحكم في الصوت والصورة من خالل  أكثرفي الدرس القادم سوف نقوم نتعمق 

دير الفيلم ، كما سوف نشرح كيف يتم تصلوحة التحرير والمونتاج الصوتي لكل مشهد بمفرده

  .باألنماط المختلفة حسب طبيعة المشغل

  

  



 )18(الدرس رقم 
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  عشر الثامنالدرس 

  تحرير ومونتاج األفالم
    

وتصدير الفيلم  أستوديو لالبيناكيتحرير الصوت والصورة باستخدام 

  بصيغ مختلفة

  
  

بالتعرف على البرنامج  أستوديو لالبيناكيلقد قمنا من خالل الدروس المخصصة لتعليم برنامج 

ى الكمبيوتر وإجراء التعديالت عليها، وقد وجدنا إن البرنامج واستخدامه لتحويل األفالم إل

شاشات رئيسية كل شاشة مختصة بوظيفة محددة، للتسهيل على المستخدم التعامل  3مقسم إلى 

مع البرنامج، في هذا الدرس سوف نركز على الشاشة الثالثة المختصة بتصدير األفالم والتي 

برنامج بدمج المشاهد والمؤثرات الحركية حيث سيقوم ال Make Movieتحمل االسم 

والمؤثرات الصوتية والنصوص المكتوبة وتحويلها إلى فيلم متكامل يمكنك تشغيله على 

  .الكمبيوتر أو أي جهاز تشغيل الفيديو

  

  

  

 Make Movieتصدير الفيديو 

بها يتميز ويقوم  التيتصدير الفيديو المختلفة داخل البرنامج من أهم المهام تعتبر شاشة 

وعند الضغط  : في أجمل صورة هفيلم جإخراتمكن من يليتقنها المستخدم البرنامج ويجب أن 

  .1- 18نحصل على الشاشة الموضحة في الشكل  Make Movieعلى زر 
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  Make Movieشاشة تصدير الفيديو  1-18شكل 

  

على كل األدوات التي تحتاجها لتصدير الفيلم في الصورة التي تحتوي شاشة تصدير الفيديو 

تريد فمثال على يسار الشاشة يوجد قائمة بالخيارات المتعددة لتصدير الفيلم والتي تحتوي على 

 Streamأو تصدير  MPEGأو ملف  aviأو تصدير لملف  VHSتصدير إلى شريط فيديو 

  .CD لنشره على االنترنت أو تصديره إلى قرص مدمج

  

وعند الضغط على أي خيار من خيارات التصدير سوف يقوم البرنامج بإظهار المعلومات 

 Videoاألساسية عن الفيلم بعد تصديره مثل حجمه على القرص وتفاصيل إعدادات الفيديو 

المعدة مسبقا في الشاشة الرئيسية بجوار قائمة أزرار التصدير وسف تجد  Audioوالصوت 

  . وذلك لعمل التصدير بضغطة Createأسفل منها زر 

  

ولكن في حالة إجراء بعض التعديالت المتخصصة على أي نوع من أنواع التصدير المختلفة 

وتحتوي لوحة .  Sittingsفإننا بحاجة إلى استخدام الزر الخاص بضبط اإلعدادات وهو الزر 

ات معنونة على عدة بطاق 2- 18الموضحة في الشكل  Sittingsحوار إعدادات التصدير 
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بنفس أسماء خيارات التصدير الموجودة على يمين شاشة عمل األفالم والتي بدأت بالتصدير 

  .CDعلى شريط فيديو وحتى التصدير على قرص 

  

  
 VHSعلى شريط  لوحة حوار إعداد تصدير الفيديو 2-18شكل 

  

  Tapeأوال التصدير إلى شريط فيديو 
، وذلك إلى شريط فيديو مباشرةمنا بتحريره قمخصص لتصدير الفيلم الذي ا الخيار هذ

لوحة حوار لتظهر بعدها  1-18في الشكل  2عند رقم   Settingsبالضغط على الزر

  .2- 18الخيارات الخاصة بضبط خصائص التصدير والموضحة في الشكل 

  

القائمة المنسدلة سوف تجد العديد من الخيارات الخاصة بتحديد مسار مخرج الفيلم عن طريق 

  .نتاج المتوفر لديكباستخدام كرت المو. المراد تسجيله على شريط فيديو

  

وهذا الخيار نحدده إذا أردنا تصدير الفيلم   DV CAMCODERفإذا ما تم اختيار الخيار 

للحصول على أنقى صورة ممكنه من بين  لالديجيتا DV ـعن طريق مخرج كابل ال

 اخترت الخيار الثاني  إذا أما، Fire Wireير وهذا الكابل يطلق عليه فيرو الخيارات الثالثة

MOVIEBOX DELUXE   أي كرت فهو مخصص لمن يملكون جهاز الموفي بوكس

هو مخصص للخرج عن طريق مخارج كارت الشاشة فأما الخيار الثالث المونتاج الخارجي، 
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ديو والتي تكون مسبقا موصلة باألسالك الخاصة بها بجهاز الفي  TV OUT إلى  VGA ـ ال

ويكون أيضا شريط الفيديو المراد التسجيل عليه موضوع داخل جهاز الفيديو استعدادا للتسجيل 

مربع الحوار بالضغط  أغلقحدد الخرج الذي تريد أن يخرج منه الفيلم إلى الفيديو ثم .  عليه

  . OKعلى زر 

  

.  لية التسجيلعملنبدأ  Createبعد هذه المرحلة كل ما علينا القيام به هو الضغط على زر 

اضغط على زر تسجيل عدودة تبدأ صورة الفيلم بالظهور على شاشة الكمبيوتر مثواني بعد و

الفيديو في جهاز الفيديو بعدها مباشرة اضغط زر تشغيل الفيديو داخل البرنامج على يمين 

  . مباشرة لبدء التسجيل  OPEN FILE كلمة

  

  

  AVIالتصدير إلى ملف بصيغة ثانياً 
وذلك بالضغط على خيار التصدير الثاني في  AVI إلى قائمة التصدير بصيغة آلناننتقل 

ولمزيد من اإلعدادات اضغط على زر  1- 18الشاشة الرئيسية للبرنامج والموضحة في الشكل 

Sittings  3- 18وسوف تحصل على شاشة اإلعدادات الموضحة في الشكل  .  

  

  
  AVIبصيغة  لوحة حوار إعداد تصدير الفيديو 3-18شكل 
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يلم وحجمه والذي يحدد جودة الف Compressionمن أهم ما يميز إعدادات هذه اللوحة األمر 

أفضل خيار لوضوح الصورة، كما يمكنك   Cinepak codec by radiusويعد الخيار األول 

وعدد اإلطارات لكل ثانية، كما يحتوي مربع  Heightو  Widthالتحكم في أبعاد الفيلم 

  .الحوار في الجزء األيمن على خيارات لضبط إعدادات الصوت

  

للخروج من  OKاالنتهاء من ضبط كافة المتغيرات الخاصة بهذا الخيار اضغط على زر عند 

 Createوذلك بالضغط على زر  aviلوحة اإلعدادات واالستعداد بتحويل الفيلم إلى ملف 

  .واترك الجهاز لفترة من الزمن لحين االنتهاء من عملية التحويل

  

  

  MPEGالتصدير إلى ملف بصيغة ثالثاً 
هى من أهم الواجهات وأنا شخصيا أعتقد و MPEG ـال امتدادإلى واجهة تصدير  آلناننتقل 

ويمكن االستفادة من هذه الصيغة يعطي أوضح صورة على اإلطالق  االمتدادأن هذا 

.  CDأو  DVDالستخدامها من قبل برامج نسخ االسطوانات لتحويل الفيلم إلى اسطوانة 

  :ع من الملفات عليك تتبع الخطوات التاليةوللحصول إلى أفضل إعدادات هذا النو

  

  
 MPEGبصيغة  تصدير الفيديولوحة إعدادات  4-18شكل 
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حيث توفر لنا  MPEGلوحة إعدادات تصدير فيديو بصيغة  4- 18الشكل كما نشاهد في 

أول خيار من فنجد ضمن هذه القائمة  Presetsالتصدير المعدة مسبقاً  إلعداداتقائمة منسدلة 

 Internet الصغير الحجم والضعيف الصورة نسبيا االنترنتاألعلى خاص بالتصدير بوضوح 

High Bandwidth ـللتصدير بحجم اسطوانة ال والخيار الثاني vcd . والخيار الثالث

ط الفيديو والخيار الرابع للتصدير بما يناسب شري vcdلتصدير بدرجة وضوح اكبر من 

وهي صيغة تأتي وسط بين  vcdوالخيار الخامس للتصدير بدرجة وضوح تناسب السوبر 

والخيار السادس فهو للتصدير   .والحجم الوضوحدرجة في  DVD وأفالم VCD أفالمصيغة 

  .العالي الجودة DVDبصيغة الـ 

  

بالغ فيه وال فأولهما واضح جدا لكن حجمه م DVD ـأما الخيارين الباقين أسفل خيار ال

إال بعد ضغطه والضغط كما تعرفون يؤثر على جودة  DVD على اسطوانة إدخالهتستطيع 

بط اإلعدادات يدويا وهذا للمحترفين والخبراء لتتمكن من توفيق ضواألخير . الصورة ويقللها

  .السابقة كل الخيرات

  

لوحة اإلعدادات تتغير والحظ إن أي إعداد تقوم باختياره فإن كل الخيارات المصاحبة له على 

تباعا وبمراقبة تعديل قيم هذه الخيارات يمكنك أن تتعرف على االختالفات الجوهرية بين تلك 

  .اإلعدادات

  

للخروج من لوحة اإلعدادات ومن ثم  OKبعد ضبط اإلعدادات السابقة قم بالضغط على زر 

  .على جهازك MPEGللحصول على الفيلم بصيغة  Createاضغط على زر 

  

  

  RV أو WMAبصيغة  Streamباستخدام التصدير رابعاً 
 REALVIDEO أو WMA بامتدادوهى خاصة للتسجيل  Stream الواجهة إلى اآلنننتقل 

وبحجم ملف صغير نسبياً لتشغيله على االنترنت ويمكنك التحكم في درجات  المتوسط الجودة

  . ا فعلت في الصيغ األخرىكم Sittingsالجودة لكل من الصيغتين من خالل لوحة الحوار 
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  CDمباشرة إلى قرص التصدير خامساً 
البرامج  فيفقط متوفرة  هيالسابقة الذكر و األنواع أهميعتبر هذا النوع من التصدير من 

 أو VCDبحيث تستطيع صناعة قرص  األفالمالمتخصصة في تحرير وصناعة الحديثة 

DVD  لكن يجب ولكن .  برنامج للنسخ بأي االستعانةامج دون الحاجة إلى البرنمن داخل

  .DVD-Writerجهاز نسخ اسطوانات تملك 

  

   
 إلى قرص مدمج تصدير الفيديولوحة إعدادات  5-18شكل 

  

ادات تصدير الفيديو إلى القرص المدمج، تجد كل الخيارات الخاصة بإعد 5-18في الشكل 

حيث يمكنك أن تحدد نوع االسطوانة المستخدمة من خالل الخيارات الثالثة الموضحة أسفل 

Output format  على يسار لوحة الحوار فهناكVCD  أوS-VCD  أوDVD . وذلك

لخيارات حسب االسطوانة المدمجة التي وضعتها في جهاز الناسخ لديك وعدم تطابق أي من ا

  .المحددة مع نوع االسطوانة ونوع الناسخ فإن البرنامج لن يقوم بالنسخ

  

فهناك مجموعة من اإلعدادات الخاصة بجودة الصورة وعالقة ذلك  DVDعند اختيارك للـ 

 Video quality/discبمدة الفيلم وهذه تتحكم بها من خالل الخيارات المتوفرة تحت العنوان 

usage.   هذه الخيارات تجد معلومات عن المدة الزمنية المطلوبة والتي يمكن فكل خيار من

  .أن تستوعب على القرص
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أما الخيارات التي في أسفل مربع حوار اإلعدادات فهي خاصة بجهاز الناسخ لتحديد سرعة 

  .النسخ وعدد النسخ المطلوبة

  

اضغط على الزر  والتأكد من وضع قرص فارغ في الناسخ توعند االنتهاء من ضبط اإلعدادا

OK  وبعدها على زرCreate ليبدأ البرنامج بنسخ الفيلم على اسطوانة.  

  

  

وبهذا نكون عزيزي القارئ قد أخذنا فكرة عن كيفية صناعة األفالم ويتطلب األمر الممارسة 

العملية وسوف تجد بعد اكتساب الخبرة في هذا المجال انك قادر على التعامل مع برامج 

األفالم وتنتج أروع المشاهد وتسجل أجمل الذكريات وتشارك بها أصدقاؤك  متنوعة لصناعة

  .وأقاربك

  

  

  

  


