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ليوحت ةيفيك   avchd ىلإ  mp4 اناجم

عفر ءاقترالا ب ـ ىلع  لمعلا  يف  ليجعتلا  ةوطخلا 1 -   webm ، فلم ديدحتل  رز  فلم  ديدحت  قوف  رقنا   WEBM فلم مجح  لصي  نأ  نكمي  .كب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلع   webm ليوحتل لمعلا  اذه  يف  لمعلا  يف  ليجعتلا  ةوطخلا 2 -  .تياباغيم  ىلإ 50   WEBM ىلإ  MP4، ليمحت ةوطخلا 3 -  .ليوحتلا  ءدبل  ليوحت  رزلا  قوف  رقنا   MP4 فلم ليمحت  كنكمي  ليوحتلا ، نم  ءاهتنالا  دنع   MP4.
فلم بحسا  ليوحت : فلم  ةفاضإب  ًالوأ  ةعئاشلا  ةلئسألا  موقت  نأ  بجي   WEBM ليوحت لامتكا  دنع  .نيكمت  رزلا  ىلع  رقنا  مث  .فلم  ديدحت  رزلا  قوف  رقنا  وأ  هنم ، برهاو   WEBM-TO MP4، فلم ليزنت  كنكمي   MP4. رييغتل قئاقد  عضب  قرغتسي  امبر  .ويديفلا  ليوحتل  تقولا  ضعب  قرغتسي   webm ىلإ  MP4. ةعاس ال. دعب 24  اهليوحتو  روفلا  ىلع  اهليزنت  مت  يتلا  تافلملا  فذحب  موقنس  اقح !
كلذ يف  امب   ) فلملا ليوحت  .كتافلم  ىلإ  لوصولا  قح  هيدل  دحأ   WEBM ىلإ  MP4) مادختسا كنكمي  معن ، .اًمامت  نمآ   AnyConv لوحم لمعي  .بيو  ضرعتسم  ىلع  يوتحي  ليغشت  ماظن  يأ  ىلع   Webm MP4 فينصت .جماربلا  تيبثت  بلطتي  الو  تنرتنإلا  ربع   webm ىلإ ليوحتلا   MP4: 4.8 (37,761 ليوحت بيترتلا ! ةرداغمل  لقألا  ىلع  دحاو  فلم  ليمحتو  ليوحت  ىلإ  جاتحت  تاوصألا )

غيص ىلإ  لجوج  كرحم  سكإوببورد ، كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  نم  ويديفلا  ةطرشأ  وأ  ويديفلا  ةطرشأ   HD حسم كفتاه  ىلإ  لوحم  فلم  حتفل  ةعيرسلا  ةباجتسالا  زمر  حسمل  ةعيرسلا  ةباجتسالا  زمر  ضارعتسا  لومحملا  فتاهلا  يف  كارتشالا  نآلا  .ءاضعألا  ليوحتل  ثيدحتلا  يف  مكب  ابحرم  ةيفاك ، ريغ  تياباغيم  فلملا 10  مجحل  ىصقألا  دحلا  .ةددعتم   QR فلم حسم  فلم  ليمحت  زمر 
كيدل له  عيرسلا  ةباجتسالا  زمر  ليمحت   avchd كينوساناب ينوس ، لثم  ويديفلا  تاريماك  لجسم  ويديف  ، JVC، ويديفلا عتمتلا  يف  بغرت  تنك  اذإ  ةريبك  ةلكشم  هذه  نوكتسو  خلا ؟ نوناك   AVCHD ويديفلا هذه  عم  لماعتلا  ةيفيك  .ىرخأ  ةرم  اهمادختسال  ويديفلا  ريرحت  جمارب  ريرحت  وأ  داب ، وأ  كب  صاخلا  نوف  يا  ىلع   avchd لوحت نأ  بجي  لكش ؟ . AVCHD ويديفلا غيص  يف  ويديفلا 

لثم ويديفلا  ريرحت  جمارب  زاهجلا /  لبق  نم  اهلوبق  نكمي  يتلا  ةكرتشملا   MP4، AVI، MOV، WMV، لوحم ربع  خلا   AVCHD. Tipard AVCHD ويديفلا تافلم  ليوحت  ىلع  ةردقلا  هيدل  ويديفلا  لوحم   AVCHD لثم ويديفلا ، لكش  يأ  ىلإ   MP4، AVI، MOV، WMV و MPEG، عم .ويديفلا  ريرحت  تازيم  نم  ديدعلا  جمانربلا  مدقي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .كامو  زودنيو  نم  لكل  كتاجايتحال  اقفو 
ويديفلا لوحم  اذه   AVCHD، ليوحت كنكمي   AVCHD ىلإ  MP4، MOV، AVI، WMV، MP3، FLAC، AAC، ALAC تافلم داريتسا  اضيأ  كنكمي  .ةلاقنلا  ةزهجألا  نم  اهريغو  صارقأ  فتاوهلا /  زودنيو  توبورلا /  دوب ، يآ  داب ، يآ  نوف ، يا  ىلع  بعلل  توصلاو  ويديفلا  غيص  نم  اهريغو   AVCHD كلذ يف  امب  ويديفلا ، ريرحت  جمارب  يف   iMovie، ليوحت خلا  ورب ، صق  يئاهنلا  لوألا ، ضرعلا  يبودأ 
ةروصلا  avchd ىلإ  AVI/MP4/WMV/MOV معدل  M2TS، MTS، TS ةعرسلا ةيلاع  ليوحت  ويديفلا  غيص  نم  اهريغو   HD مادختساب تافلملا  ليوحت   avchd تازيم لوحم   eding ليوحت ةيفيك  ءزجلا 2 : ويديفلا  جارخإ  صيصختل  فئاظولا  ةددعتم  ويديفلا  جارخإ   avchd ىلإ  MP4/MOV/AVI لوحم ليغشت  ءدب  ويديفلا ;AVCHD  ؟ عطاقم  نيزخت  متي  حئاصن :  AVCHD يف اًمئاد   .mts وأ  .m2ts.
ويديفلا لوحم  فيرعت  فلم  ةمئاق  نم  جارخإلا  قيسنت  نييعت   AVCHD. ليوحتل رايتخا  كنكمي  انه   AVCHD ىلإ  MP4، MOV، AVI و WMV، لثم ىرخألا  توصلاو  ويديفلا  غيص  نيب  نم   MPG، MKV، VOB، FLV، M4V، VOB، MP3، AAC، M4A، FLAC، WAV، WMA اذه .رثكأو   AVCHD ليوحتل اضيأ  كل  حمسي  تافلملا  ليوحت   AVCHD لحل اقفو  حوضولا  ةيلاع  ويديفلا  ةطرشأ  ىلإ 
ويديفلا ليوحت  لبق  .كب  صاخلا  زاهجلا   AVCHD ردصملا فلملا  صيصخت  كنكمي  هديرت ، يذلا  لكشلا  ىلإ   AVCHD لوحم لضفأ  مادختسال  ريرحتلا  تازيم  عم   AVCHD. ةبسنلاب لـ .مجحلاو  ءالطلاو  عبشتلاو  نيابتلاو  عوطسلا  لثم  تاريثأت  طبضو  ةيئاملا  ناولألاب  ءالطلا  ةفاضإو  راطإلا  ليصاحملا  ويديفلاو  ويديفلا  لوط  ريصقت  كنكمي   avchd دحاو. ويديف  يف  اهجمد  رايتخا  كنكمي  رثكأ ، وأ 
ويديفلا ليوحت  ءدبل  ريبكلا  لكلا  ليغشت  رز  ىلع  طغضا  .ةجاحلا  بسح  تاريثأتلا  ريرحتو  جارخإلا  فيرعت  فلم  دادعإ  دعب   avchd ليوحت رمتسي  نل  .ددحملا  قيسنتلا  ىلإ   Avchd لوحم عم  ًاليوط   AVCHD معدي كب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ناك  اذإ  عرسأ  نوكيس  .اذه   nVidia Cuda عيرست تاموسرلا  ةقاطب  وأ   AMD، ويديفلا لوحم  اذه  نأل  كلذو   AVCHD عيرست تاينقتلا  هذه  امامت  معدي 

وه ام  نع  ديزملا  ملعت  .نينثا  تاموسرلا   AVCHD؟ AVCHD ( ويديفلا عطاقم  يوتحت  .ويديفلا  ةطرشأ  نيزختو  ليجستل  حوضولا  ةيلاع  ويديفلا  تاريماك  لبق  نم  عساو  قاطن  ىلع  مدختست  طغض  بولسأ  وه  حوضولا ) ةيلاع  زيمرتلا  حوضولا  ةيلاع   AVCHD لثم ويديفلا  ريرحت  جمارب  وأ  ةلومحملا  ةزهجألا  مظعم  لبقي  اذه ال  كلذ ،  عمو  .حوضولا  ةيلاع  ةحضاو  ةروص  ىلع   iMovie ، Final
Cut Pro ، نع ديزملا  ةفرعم  كنكمي  كلذ ،  ىلإ  امو   AVCHD ويديفلا قيسنت  وه  ام  انه :  AVchd نم لوحم  ىلإ MP4  ؟  AVCHD 100 انه. تافلملا  طاقسإل  تافلملا  ديدحتل  ةرحو  شيعلا  لكش   MB وأ فلملا  مجحل  ىصقألا  دحلا   mp4 يف ليجست   avchd ددح ةوطخلا 1   mp4 لكش يف  بهذي  هعدنو  هبحسا  وأ  ويديفلا   avchd ريفوت اًضيأ  كنكمي  .توبورلا  وأ  نوف  يا  رتويبمكلا ، زاهج  نم 

لثم بيو ، ردصم  يأ  نم  طبار   Google Drive وأ  Dropbox. قيسنت نم  هليوحت  يف  ءدبلا  كنكميو  ويديفلا  فلم  ليمحت  نآلا  مت  ةوطخلا 2   MP4 ىلإ  AVCHD. ةدوجلاو ةقدلا  لثم  تادادعإ  صيصخت  كنكمي  ديرت ، تنك  اذإ  ةوطخلا 3  .اهنم  مزحلا  ليوحتل  ويديفلا  عطاقم  نم  ديزملا  ةفاضإ  كلذ  دعب  كنكمي  .ةدمتعملا   37 لا ـ ويديفلا  تاقيسنت  دحأ  ىلإ  جارخإلا  قيسنت  رييغتب  مق  رمألا ، مزل  اذإ 
ليزنتو ليوحت  ىلإ  جاتحت  تاوصألا )  565  ) لجوج י ا 4.7 كرحم  ةتالفا 2000  رطقا  يب  ىا  زيب  يب  .رخآ  ٍزاهج  وأ  رتويبمكلا  وأ  كب  صاخلا  كام  ىلع  جمانربلا  ليمحت  ىلع  ارداق  نوكت  فوس  هريرحتو  ويديفلا  ليوحت  دنع  ةوطخلا 4  .اهتجلاعمل  ليدبت  رزلا  قوف  رقنا  مث  ويديفلا ، عطاقم  عيمج  ىلع  اهقيبطتب  مق  رمألا ، مزل  اذإ  .سرتلا  زمر  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  كلذ  ىلإ  امو  ةروصلا ، قيسنتو 

تنرتنالا و ىلع  ةعجارلا ! ةيذغتلا  ميدقتل  لقألا  ىلع  دحاو  فلم  AVCHD ليوحتل اناجم   MP4 100 انه. تافلملا  طاقسإل  تافلملا  ددح   MB ليجست وأ  فلملا  مجحل  ىصقألا  دحلا   avchd ىلإ  mp4 ويديفلا طاقسإو  بحس  وأ  ددح  ةوطخلا 1   AVCHD قيسنت ىلإ  هليوحتل   MP4 باسح نم  اهرايتخا  اًضيأ  كنكمي  .توبورلا  وأ  نوف  يا  رتويبمكلا ، زاهج  نم   Google Drive وأ  Dropbox. ةوطخلا
ءدبلا كنكميو  كب  صاخلا  ويديفلا  ليمحت  متي  نآلا   2 AVCHD ليوحتل  MP4. مق رمألا ، مزل  اذإ  .سرتلا  زمر  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  كلذ  ىلإ  امو  ةروصلا ، ةبسنو  ةدوجلاو  ةقدلا  لثم  تادادعإ  صيصخت  كنكمي  ديرت ، تنك  اذإ  ةوطخلا 3  .ةعومجملا  ليوحتل  ويديفلا  عطاقم  نم  ديزملا  ةفاضإ  كنكمي  كلذ ، دعب  .ةدمتعملا   37 لا ـ ويديفلا  تاقيسنت  دحأ  ىلإ  جارخإلا  قيسنت  رييغتب  مق  رمألا ، مزل  اذإ 

زاهج ىلع  هليزنت  كنكمي  هريرحتو ، ويديفلا  ليوحت  دنع  ةوطخلا 4  .اهتجلاعمل  ليوحت  رزلا  ىلع  رقناو  ويديفلا  تافلم  ةفاك  ىلع  اهقيبطتب   Mac باسح .صارقألا  كرحم  باسح  لجوج  وأ  لدسنملا  عبرملا  ىلإ  فلملا  ظفح  رمألا ، مزل  اذإ  .رخآ  زاهج  يأ  وأ  يصخشلا  رتويبمكلا  وأ  .
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