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 صلخستمال

لمعالجىا مف ىاا ال يىديكال كماىيما عنىكاا مف ىاا  يهدف البحث إلى  القصيىح حىكي يي يىا بنىام ن ىا 
ال ”AVI.“يىدممها ن ىا  القيى يي كينىدكا يمىا حىك الحىاي مىت المف ىاا نىكا مال يديك غير الصياايا القح 

 ال كعنكاا عخرى.DATال MOVال MPEGكمن حذه المف اا 
يىىىا قميمخقف قىىىينال كطىىىريصقين بااىىىقخدا   ”VideoEditor“كلصىىىد قىىى  بنىىىام إيىىىدارين مىىىن برنىىىام  

 اا اآلقيا:باإلميان
قيكين اطكح مرض خايا فح الطريصا األكل  لقي يي مف ىاا ال يىديك بونكامهىا المخقف ىاال ف ى    .1

 ال كإمادة القي يي من جديد.”Stop“كقكقف مادي  ”Pause“من إميانيا إيصافها قكقف كققح 
 .”Mute/UnMute“إميانيا قي يي ال يديك بيكا كبدكن يكا  .2
 .”Minimize /Maximize Sound“كا القحي  بارق اا الي .3
 .”Both/Right/Left Speaker“القحي  بمياانيا اليكاال من عي اماما يخرج  .4
 .”Full Screen“مرض ال يديك مف  اليايا يفها  .5
مىن ال ىيف  عانىام قيى يفز كخانىز بيىي ا اليىكرة  ”Capture Frames“إلقصىاط عي مصطىت يىكري  .6

 .”Bmp.“النصطيا 
 .”File Information“ل يديك الحالح مرض معفكماا من مفف ا .7

 .PIIIكمف  حااباا  Visual C++6.0بااقخدا  ل ا  "Video Editor“ برنام ق  بنام 
 

 تمهيد
 تين:يتالباستخدام الطريقتين ا ”VideoEditor“لقد تم بناء إصدارين من برنامج 

مليي  فييا الطريقيية ا ولييس تييم إسييتخدام تييدف  سيييل بيانييات الوسييا ط المتعييددة لعيير   -
 .”DirectDrawEx“طة االمنشأ بوس ”DirectDraw“الفيديو علس سطح 

الذي يقيوم بعملييات  ”ActiveMovie Control“أما فا الطريقة الثانية فلقد تم إستخدام  -
 الطريقة ا ولس ضمنياً، ويوفر إمكانيات مميزة.

                                           
قصثثح حثثم  ةةبةثثت برثثلي تحثثلل كةثث ةم  تثثح ة ةثثت   ثثم  ( البحثثم تلثثن  تثثح االمحثثت التلملثثنةل التملثثمتت  ن*)

 الحللبلت ماللةلضةلت، ملتعت التمص .
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الي   نييةبرمجييات تق قدمي تالتيا تتعاميل ميل الفييديو ميا  نظمستخدم أغلي  البيرامج واليت

“Microsoft Direct Show”   من دوال ال"API” نافيذة  فيال الفييديو يتشغتعمل علس  التا
 Video"فيا اصصيدار الثيانا مين برنيامج الي   كلياً، وهذا ما تيم إسيتخدام أو علس الشاشة 

Editor” فيا هيو اصخيت   الثيانا اصصدار ا ول عنطريقة . ولكن الشاء المختل  فا 
ن الطر  التقليدية السابقة فا اصنشاء الفوري لمجموعية المرشيحات فيا عر  ا ف م ع

التطبييي . إذ يييتم إسييتخدام واجسييات سلسييلة بيانييات الوسييا ط المتعييددة التييا تقييوم بالتحويييل 
 ا وتوماتيكا لعمليات النقل وتحويل البيانات من المصدر إلس التطبي .

 
 DirectX Microsoftتقنية  

يجعيل مين السيسل إحي ل  ”DirectX"ايكروسوفت، تصميم الي  كما فا معظم تقنيات م
معينييية وتقلييييل كميييية الشيييفرة المحملييية إليييس اليييذاكرة. ويتييييح  )شيييفرة برمجيييية( أجيييزاء

للمبرمجين إمكانية العمل مل أوامر وبنيس بيانيات قريبية جيداً مين تلي  التيا  ”DirectX"ال 
المسيتو  إليس نظيام  واطي يستطيل العتاد معالجتسيا بشيكل طبيعيا، فميث ً يعطيا وصيول 

الصييوت وأجسييزة الرسييم البيييانا فييا حييين يسييتمر بالتشييغيل بييالميزات العالييية المسييتو  
بيت(، دون أن تكيون قريبية مين مسيتو   32)أي فا حالة وينيدوز  32لواجسات ويندوز 

 بمعنييس انيي  يتيير  Deviceطليي  كتابيية شييفرة مختلفيية لكييل جسيياز اآلليية إلييس الحييد الييذي يت
فيييا أداء أسيييلو  مسيييتقل  التشيييغيل عيييل ميييل ا جسيييزة المثبتييية عليييس نظيييامتفاي المسيييتخدم

“Device-Independent Manner” وبسييذا يسييتطيل المبرمجييون ميين خيي ل كتابيية شييفرة ،
ها، بدون إعادة كتابتسا، كلميا دعيم المسيتخدم ؤمستقلة عن ا جسزة إنشاء برامج يتزايد أدا

ة ا بعاد، وبطاقات الصوت، وأجسزة نظام  بالجديد والمحسن من مسرعات العر  ث ثي
 ”COM"علييس نمييوذئ كييا ن العنصيير  ”DirectX"اصدخييال وغيرهييا. وقييد بنيييت تقنييية اليي 

ها ءوبييذل  يتضييمن مجموعيية مكتبييات ذات سييرعة منخفضيية المسييتو  التييا يمكيين إنشييا
 ,.Jones, T] واسيتعمال الكا نيات مثيل السيطوو، لوحيات ا ليوان، نصيوآ، إليس  خير .

11/30/2000, ” DirectX 8 Graphics and Video”] [Minasi, M.,1996, “The 

Complete PC Upgrade and Maintenance Guide”] [http, “What is DirectX?”]      

 : HAL"مبنيي ية علييس طبقيية تجريييد العتيياد  ”DirectX"الخاصيي ة بيي  API دوال اليي  نإ   

Hardware Abstraction Layer”  جساز التا تخفا خاصية كل"hardware” ونظيراً  ن .
عييدداً ميين مزايييا دعييم  ”DirectX"، يعيير  اليي قييدر اصمكييان  مصييمم ليييدوم DirectXاليي   

مسرعات العتاد غير المتاحة فا الكثير من أجسزة هذ  ا يام. وتتم محاكاة هذ  المزايا من 
انييت أو تسمييل إذا ك ”HEL: Hardware Emulation Layer"خيي ل طبقيية محاكيياة العتيياد 

"HEL”  ال تدعم هذ  المزايا. أي أن كل جساز لدي“HAL”   مختل  خاآ بي  وعنيد عيدم
ليس اصطي  . وعنيد تقيديم جسياز أو ال تيدعم ع ”HEL"طة اتوفر الجساز ُتدعم مزايا ُ بوس

، نسييتطيل اسييتبدال الجسيياز القييديم بالجديييد وسيسييتخدم ”DirectX"رع إحييد  مزايييا اليي  ُيسيي
يجيي  أن يكتيي  ببصيييرة نفيياذ لمزايييا التسييريل التييا يقييدمسا العتيياد البرنييامج نفسيي ، والييذي 
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 & Minasi, M., 1996, “The Complete PC Upgrade] [Kovach, 2000, 20]   الجدييد.

Maintenance Guide”]  
فييا العتيياد الممثييل  ”DirectX"لجسيياز مييا، يسييتعلم اليي   ”DirectX"كييا ن   كلمييا أنشيي

هييذا الجسياز، ثييم تسييتخدم هييذ  المعلومييات لمييلء  للحصييول علييس معلومييات عيين ”HAL"بي 
(. وتسييتخدم Capability Bits، وهييا اختصييار للعبييارة Cap Bitsجييدول بتييات القييدرة )

عليس إنجياز عمليية  اً المعلومات الموجودة فا بتات القدرة لمعرفية ميا إذا كيان العتياد قيادر
عليس أن  تخدمالمسي حيرآيلمحاكاتي . يجي  أن  ”HEL"محددة أم يج  استخدام وظيا   

ن قيدرات العتياد تتزاييد بسيرعة، إقدر المستطاع من المزاييا المتقدمية، إذ   يستفيد تصميم
  برنامج المستخدم نظمتسم كلما استطاعوا. فإذا صممكما أن المستمين با لعا  يطورون أ

احتميياالت بيييل ال تعييد وال تحصييس. لسييذا السييب ، و ن  ييي فوت عليدون التطلييل لامييام سيي
"DirectX”  دا ما فا حالة تطور وظسور إصدارات جديدة ) خر إصدار إلس حد اآلن هيو

("DirectX9a”  و"DirectX9b” برنيامجال، ولضيمان عميل “Video Editor عليس جمييل  
فيا اليرغم مين قدمي  عليس  ”DirectX3"إستخدام اصصدار القياسا الثالث تم اصصدارات، 

 حيظ عنيد ية العميل عليس كيل اصصيدارات، إذ  ن  يمتاز بإمكاني ،أسلو  تكوين ا سطح
 DirectX7”.   [Kovach, 2000, 21]"تثبيت بع  البرامج إنسا تتطل  إصدار محدد مثل 

[Minasi, M., 1996, “The Complete PC Upgrade and Maintenance Guide”]  
مين ا وامير هو مجموعة كبيرة من التقنيات أو المكتبات القوية والمتكاملية  ”DirectX"ال 

التا نستطيل استخدامسا لننش  بفعالية تطبيقات وسا ط متعددة وألعابا را عة. من التقنييات 
  ,DirectDraw, Direct3D,  DirectMusic : هيييا  ”DirectX"الييي  المقدمييية حالييييا فيييا

DirectSound,  DirectPlay, DirectInput,  Direct Setup,  DirectShow. [Minasi, 

M., 1996, “The Complete PC Upgrade and Maintenance Guide”]   شيرو  يتموسي
  .Video Editor“ استخدامسا فا برنامجتم التا تقنيات الوسا ط المتعددة 

 

  COM : Component Object Modelنموذج كائن العنصر    
ة أساسيية معمارية تتكون من عناصير برمجيي وه ”COM”ال  نموذئ كا ن العنصرإن 
 ”COM“أن تبنس من عناصر تجسز من بيا عا البرمجييات. والي   تطبيقات والنظمتسمح لل

هييا المعمارييية التحتييية وا ساسييية التييا تشكيي ل ا سيي اس لخ دميي ات البرمجيي يات ع الييي ة 
المستيي و ، مثيي ل الخ دميي ات المجسيي زة ميي ن قبيي ل تقنييي ة الكا نيي ات المربوطيي ة والمطمييورة  

“OLE : Object Linking and Embedding” وال ."OLE”  ها تقنية تعتميد عليس البرمجية
الشي ية لنقل وتقاسم المعلومات بين التطبيقات. فمث ً، عندما يوجد كا ن مل  صورة قد تم 

طة برنيامج ا  فيا برنيامج الرسيام، ييتم ربطي  بوثيقية مركبية مثيل وثيقية منشيأة بوسيؤإنشا
لس كيا ن الصيورةو وأي تغييير ، فإن الوثيقة فقط تحتوي صلة أو مرجل إنصوآمعالج ال
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 Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN]يحيدث فيا كيا ن الصيورة يشياهد فيا الوثيقية المركبية.

Library”]   

لتوسل تدعس كا نات ال  لوالِبذرة لسذ  البنية التحتية بسيطة، وأنيقة، وقوية جداً، وقابلة 
“COM” جد ضمن ال يو. و"COM” ،مثيل وجيود  حلول معظم المشاكل البرمجيية المعقيدة

يحمي ن صيفة  ”OLE“و  ”COM“الكا نات خارئ التطبي  ومشكلة اصصدارات. كل مين 
قابلية إعادة االستخدام، إذ يمكين إسيتعمال إصيدار قيديم ميادام قيادراً عليس تلبيية احتياجيات 

 http, “Summary of] [”Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN Library]التطبييي  المختييار.

DirectShow COM Interfaces”]                                                         

 : ”COM“وهنا  بع  التعاري  المسمة للعمل مل ال  
 

"Binary Standard"  
بتعريي  طريقية قياسيية  ”COM” ي بي ة ناتجة عن ربيط نظيام تشيغيل وعتياد، يقيوم

ية السيتدعاء الوظيا   ، وطريقة قياسيVtablesلتصميم جداول وظا   واقعية فا الذاكرة 
من الجدول. وهيا عبيارة عين طريقية لتجسييز معلوميات عين عنياوين وظيا   ا صينا  

، ن حظ ”Vtables”مخطط 1يحوي هذ  العناوين. يوضح شكل  ”Vtables”العامة وتجسيز
 ”Vtables“( يسيمحان أن يكيون Vtablesمؤشرين )التطبي  يحمل مؤشر إلس مؤشير إليس 

المشتر  من متطلبيات  ”Vtables“ت من  كا ن الصن  نفس . يقلل بين عدة حاال اً مشترك
 Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN] الييذاكرة فييا نظييام يحييوي م ييات ميين حيياالت الكييا ن.

Library”] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4الشكل 

 ”Vtables“مخطط 

                Component Object  

 
 Client                                                                   VTBL 

Variable 

 

 

 

 

 

 

Pointer to function 

Pointer to function 

Pointer to function 

Function1(p0bj,arg1,arg2,..) 
{ 

………. 

} 

 
     VTBL Pointer 

 
Private Object data 
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  Objects and Componentالكائنات والعناصر  
لنظيام. الكا ن هو قطعة مين الشيفرة المترجمية التيا تجسيز بعي  الخيدمات إليس بقيية ا

أو  ”Component Object“كيييييييا ن العنصييييييير  ”COM”يطلييييييي  عليييييييس كيييييييا ن الييييييي 
ميل  ”IUnknown“. وتدعم كا نات العنصر بواجسة أساسية تدعس ”Component”العنصر

أي مجموعة من الواجسات ا خر ، باالعتماد علس الوظيفة التا يختارهيا كيا ن العنصير 
 [”Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN Library]للعر .

  
 Interfacesالواجهات )أو المداخل(  

، تتفاعيل التطبيقيات ميل بعضيسا وميل النظيام مين خي ل مجموعية مين ”COM”فا الي 
. ”COM“هيا واجسيات  ”OLE”الوظا   تدعس الواجسات. كما ن حظ أن كل خدمات الي 

هيا مجموعية مين الوظيا   ذات نوعيية عميل واحيدة لتجسييز خدمية  ”COM”وواجسة ال 
 خاصة.

. والمؤشير إليس كيا ن العنصير هيو ”I“، أسيماء الواجسية تبيدأ بيالحر  الكبيير باالتفا 
مؤشر إلس واحدة من الواجسات التا ينفذها ذل  العنصرو وهذا يعنا أني  يمكننيا اسيتعمال 

، إذ 2 ، ولييس لتحيوير البيانيات. الحيظ شيكلفقيط مؤشر كا ن العنصر الستدعاء الوظيفية
 C.[http, “DirectShow، وA ،Bواجسيات يوضيح صيورة لكيا ن عنصير ميرتبط بيث ث 

COM Interfaces”] [Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN Library”][http, “Summary of 

DirectShow COM Interfaces”]                                                                                
 

  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DirectDraw 

 1الشكل 
 ،A ة لكائن عنصر مرتبط بثالث واجهاتصور 

Bو ،C 
 

C 

 
Object 

 

 

A 

B Interfaces 
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انات للعر  من ذاكرة النظيام الر يسية إليس ذاكيرة العير  )أو ذاكيرة عملية نقل البي

الفيديو( ها عملية مستسلكة للوقت، والسيما عندما نأخذ بعين االعتبار كيم يكلي  عير  
القدرة علس التعامل ميل جسياز العير   ”DirectDraw”البيانات علس الشاشة. لذل  قدم ال 

هييو مييدير الييذاكرة لييذاكرة النظييام  ”DirectDraw”والوصييول السييريل إلييي . وبا سيياس، اليي 
ال يمكننا الوصول إلس ذاكرة العير  بصيورة  ”DirectX”والفيديو، وهذا مسم  ن قبل ال 

. "Low Level Language"إال من خ ل إستخدام البرمجة ذات المسيتو  اليواط   مباشرة
والفييديو بسيسولة،  يمكن للبرنامج أن يحجز ويعالج ذاكيرة النظيام ”DirectDraw“ومل ال  

 : Blitويتضمن ذل  اصنتقاالت بين ك  الذاكرتين باستخدام طريقة نق ل كت ل البي اني ات   

bit block) Transfer)  والتيا هيا أكثير إمكانييات الي”DirectDraw” نسيا تمكين  ،أهميية 
مباشييرة فييا ذاكييرة  ”Bitmap“المبييرمجين ميين خييزن ومعالجيية بيانييات الصييورة النقطييية 

ِِ ُحيي ”Blit“يييديو، وباسييتخدام الف ا داء بطييريقتين: أوالً، أكثيير كفيياءة لنقييل البيانييات  ن  ِس
بكميات كبيرة بدال من بت واحد فا الوقت الواحد، وهذا يؤدي إلس الوصول السيريل إليس 

يعمل بصورة منفصيلة عين وحيدة المعالجية المركزيية  ”Blit”أجسزة العر . ثانياً، جساز
 ,Dr.GUI]. خيرات التطبيي  االة المركزية للعمل عليس احتياجيلذل  يحرر وحدة المعالج

Jan 2000, “MSDN Library”] [Jones, T., 11/30/2000, ” DirectX 8 Graphics and 

Video”] [Minasi, M., 1996, “The Complete PC Upgrade and Maintenance 

Guide”]                                                 ل بيرامج الي  تعمي“DirectDraw”  ميل العتياد
لزيادة سيرعة الصيور، وكميا ذكرنيا سيابقاً، نسيتخدم العتياد مين خي ل طبقية تجرييد العتياد 

“HAL”  إذا كييان متاحييياً، وإال نسيييتخدم طبقييية محاكييياة العتييياد“HEL” .عليييس ذلييي   المثيييف
“DirectDrawSurface”  وهيييو واجسييية لكيييا ن“DirectDraw”  يسيييتخدم لتكيييوين أسييييطح

 DirectDraw/DirectDrawSurface”بيي  ”HAL"لعيير ، وتشييير مايكروسييوفت لطبقيية ا

HAL” يوضح عمل ال  3، والشكل”DirectDraw”  فيا بي ية“Win32”  ومسيرعات العتياد
يسييمح لنييا بييالتحكم مباشييرة بمزايييا جسيياز  ”DirectDraw”المتاحيية. وكمييا ذكرنييا سييابقاً، اليي 

 العر  ومنسا:
 

: هيييو مسييياحة فيييا اليييذاكرة تحيييوي الصيييور Primary Surfaceالسططططأل األساسطططي  -
طة الكيا ن ابوسي ”DirectX”المعروضة علس الشاشة. ويمثيل السيطح ا ساسيا فيا الي 

“DirectDrawSurface”  والذي بيدور  يمثيل مسياحة فيا اليذاكرة تحميل البيانيات التيا
 تعر  علس الشاشة كصور. 

مستطيلة فيا اليذاكرة، : ها مساحة Off-Screen Surfacesالسطوح الخلفية للعرض  -
تخزن صوراً يمكن نقلسا إلس ساحة العر  المر يية. وعيادًة تسيتخدم لخيزن الصيورة 

إلييس  ”Blit“طة طريقيية نقييل كتييل البيانييات اسييلكييا يييتم نقلسييا بو ”Bitmap“النقطييية 
المكدس الخلفا )فا حالة ا لعا ( قبل أن ُتعر ، أو إليس السيطح ا ساسيا مباشيرًة 

. وتكوين هذا النيوع ”Sprites“. وتستخدم عادًة لخزن شبح الصورة )فا حالة ا ف م(
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أسيرع، وأيضياً تحيافظ  ”Blit“من السيطح يسياعد عليس تحسيين أداء الفييديو، وإجيراء 
 .”RePaint“علس بقاء الفيديو فا الذاكرة ويستدعس عند الحدث 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

لغير  عير  الصيور  ”DirectDraw"تمثل مساحة تحدد مين ِقبيل الي  :Clipperالقاطع 
عليسا وتكون تابعة إلس السطح ا ساسا. عند تحديد عنوان نافذة لسذ  المساحة يتم عر  
الصور داخل هذ  النافذة، وتمثل النافيذة فيا هيذ  الحالية الي قاطل. وفا يدة القياطل إني  يمنيل 

 خارئ حدود السطح. ”Blitting"عمل 
غيير مر يا، إذ ترسيم فيي  الصيور  هو سيطح مخفيا :Back Bufferالمكدس الخلفي  -

النقطييية والصييور ا ُخيير  )التييا سييُتعر  الحقيياً( عنييدما يعيير  السييطح ا ساسييا 
 الصورة المر ية الحالية، وقد يوجد أكثر من مكدس خلفا واحد.

وهييا طريقيية سييريعة  نسييا تنقييل  :Blit : Bit Block Transferنقططل كتططل البيانططات  -
ُكتل بدالً من بت وا إنسيا تسيتخدم عيدد أقيل ف مين ثيمحيد فيا الوقيت الواحيد، والبيانات ك 

المستخدمة بنقل البيت. وتسيتخدم لنقيل ُكيل أو جيزء  ”Commands"ا وامر  بكثير من
من الصورة النقطية مين المصيدر مثيل اليذاكرة أو الشاشية إليس الغايية المقصيودة مثيل 

 [”Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN Library]ذاكرة أُخر  أو سطح عر .

ا أت)الييذي سييي ”DirectShow"واليي  ”DirectDraw"المزايييا المشييتركة مييا بييين اليي  وميين -
 ذكر ُ الحقاً(:

، ”Microsoft DirectShow"هو أحد المكونات الر يسة فا معمارية : Filterالمرشأل  -
أو ا صينا  الر يسية.  ”DirectShow"يدعم واجسات الي  ”COM"والمرشح هو كا ن 

Win32 Application 

Hardware 

DirectDraw/DirectDrawSurface HAL 

 3الشكل 
 ومع النظام ”DirectX”الـ مع بيئة ”DirectDraw”عالقة الـ
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بيانات بطر  مختلفة، مثيل القيراءة، النسيا، التحيوير، يمكن أن يعمل علس كمية من ال

تسيييتخدم لليييربط ميييل  ”Pins"أو كتابييية بيانيييات إليييس ملييي . والمرشيييح يحيييوي دبيييابيس 
 المرشحات ا ُخر .

ها مجموعة من الُمرِشحات التيا ُتيربط صنجياز :  Filtergraphمجموعة مرشحات  -
اط فييييديو القيييرآ ملييي  وسيييا ط، أو إلتقييي ”Playback"عمليييية خاصييية، مثيييل تشيييغيل 

 الصل .
ها عملية تصفية ملفات الصورة المعروضة أو تنقية الصيوت،  :Playbackالتشغيل  -

. وُتعر  هذ  المرشيحات أو المشيغ ت ”Filtergraph"طة مجموعة مرشحات ال ابوس
اباً، كما موضح فا الشكل  ن عملية التصفية أو التنقية تكون ذهاباً وإي ”Playback"ب 
4. [http, “DirectShow”] [http, “DirectShow COM Interfaces”] [Dr.GUI, Jan 

2000, “MSDN Library”] [Khan, A. M., 2000, “Direct Show Application for 

Previewing and Playing Movies”]                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DirectSound  
بيانييات الصييوت بصييي   ”Playback"قييدرة متميييزة لتشييغيل  ”DirectSound"يتيييح اليي 

، بميا فيا ذلي  ”Stereo"أو مجسيم  ”Mono"مختلفة، وبسرعة مختلفة، وبنظام إما أُحيادي 
إدارة الذاكرة ومزئ ا صوات علس العتاد إذ يقوم بخزن ا صوات المستقلة فا مكدسيات 
منفصيييلة وييييتمكن مييين ميييزئ عيييدد مختلييي  مييينسم سيييويًة فيييا  ن واحيييد صنتيييائ اصخيييرائ 

مسييتخدم  "Hardware"مصييمم لتسييتفادة ميين أي جسيياز "DirectSound"غييو . إن اليي المر
فا النظام، فسو يساعد علس اصجابة السريعة، ودعم مسرعات العتاد، والوصيول المباشير 

Playback 

Filtergraph 

Playback Filter1 

Filter2 

Image 

Sound 

Window 

Speaker 

 الشكل من إعداد الباحث 
 1الشكل 

 "Playback"والتشغيل  "Filtergraph"المرشحات 
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هذ  الفعاليات فا حين يحيافظ عليس التوافي   ”DirectSound"إلس جساز الصوت. يجسز ال 
 مل مشغ ت ا جسزة الموجودة.

وصوالً إليس صيفات ميزئ  والمنفصل إلس جساز الصوت، يعطا وصول المباشرإن ال
اليييتحكم بميزانيييية الصيييوت يمينييياً أو يسييياراً، وتيييردد اصزاحييية خييي ل وس سيييل الصيييوت، 
تيأخير قلييل، ليذل  يمكننيا مزامنية  ييزوُدنيا بتشيغيل ذ ”DirectSound"التشغيل. وبما أن 

 [”Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN Library] ا صوات بشكل أفضل مل ا حداث ا ُخر .

[Khan, A. M., 2000, “Direct Show Application for Previewing and Playing 

Movies”] [Minasi, M., 1996, “The Complete PC Upgrade and Maintenance 

Guide”]                     
 

 MultiMedia Streamسيل بيانات الوسائط المتعددة  
سيل بيانات الوسا ط المتعددة، بأنسا بيانات المل  للفيديو والصوت، وها علس يقصد ب

، والتيييردد ”Color"ا كثييير سييييل مييين المعلوميييات ليييديسا خصيييا آ خاصييية مثيييل الليييون 
"Frequency” وجسييارة الصييوت ،"Volume” كمييا ويقصييد بمصييطلح ."Stream” سيييل ،

 ,Dr.GUI, Jan 2000] .البيانييات القادميية ميين المليي  والمتوجسيية إلييس مخييزن وسييطا

“MSDN Library”] [http, “Using Multimedia Streams in Applications”]              

بسيييب  وجيييود العيييدد الكبيييير والمختلييي  قليييي ً مييين ا جسيييزة وصيييي  البيانيييات المتعلقييية و
ًة بالوسا ط، فإن تحري  البيانات من المصدر إلس الغاية المقصودة عملية معقدة جداً، وعاد

ِصييل لبيانييات الوسييا ط ميين المليي  أو جسيياز اليي  المصييدر  ”hardware"يكييون التطبييي  الُمح 
يجيي  أن يعلييم كييل شيياء عيين الجسيياز، وصيييغة معلوماتيي ، ومييا هييا خصييا آ الصيييغة، 
وكي  نحول معلومات الجساز من الصيغة ا صلية إلس صيغة مناسبة للعر  أو الخزن. 

رتبياط، ونقيل البيانيات، وأي تحوييل للبيانيات يكيون وبسذا فإن التطبي  يجي  أن يعيالج اص
ضرورياً، مل استرجاع البيانات الحقيقية أو خيزن الملي . وبسيب  أن الخطيوات المحيددة 
لسذ  العملية مختلفة لكل جسياز، فغالبياً ميا تكيون عمليية معالجية عيدة أجسيزة )مثيل كياميرا 

( فيا تطبيي  واحيد صيعبة URLنترنيتعنيوان موقيل عليس شيبكة اصالفيديو، ومل  فيلم، و
طة إسيتخدام اومعقدة. عليس أيية حيال، تتجني  التطبيقيات الكثيير مين هيذ  الصيعوبات بوسي

  كمصيييدر بيانيييات. Multimedia Streaming“تيييدف  سييييل بيانيييات الوسيييا ط المتعيييددة 
ومعمارية سيل بيانات الوسا ط المتعددة تعيالج أوتوماتيكيياً عمليية نقيل وصيياغة وتحوييل 

ن المصيدر إليس التطبيي ، وإنتيائ بيانيات ذات صييغة مناسيبة جياهزة للتقيديم أو البيانات م
ولييس تحوييل  فقط التطبيقات بحاجة إلس معالجة تمثيل البيانات تكون لسذاوخزنسا بمل . 

 ”DirectShow"البيانات. والتعامل مل سيل بيانيات الوسيا ط المتعيددة يكيون مين خي ل الي 
ت سييل بيانيات الوسيا ط المتعيددة. كميا وُتجسيز واجسيات أو  ن  يمتل  قابليية تشيغيل ملفيا
طريقية موحيدة للوصيول إليس، والسييطرة عليس  ”Streaming"مداخل تيدف  سييل البيانيات 
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البيانييات، والتييا تجعييل ميين السييسل للتطبييي  أن يشييغل البيانييات، بغيي  النظيير عيين أصييل 

 المصدر أو الصيغة. 
ميين العتيياد،  ”Streaming"ل البيانييات الخطييوات اآلتييية توضييح كيفييية تنفيييذ تييدف  سييي

 Playback”:    [http, “About the Multimedia Streaming"لوصييي  التشيييغيل 

Architecture”] [http, “Advantages of Multimedia Streaming”] [Dr.GUI, Jan 

2000, “MSDN Library”] [http, “Using Multimedia Streams in Applications”]    

 ، تعيير  واجسييات تييدف  سيييل Microsoft DirectShow“بيانييات الفيييديو، مثييل مصييدر  
 .”Streaming"البيانات 

 Multimedia“مبرمج التطبيي  يسيتخدم ميداخل تيدف  سييل بيانيات الوسيا ط المتعيددة  .1

Streaming.لمعالجة عملية تحويل صي  البيانات   
 لتقديم البيانات الناتجة. ”DirectDraw"مبرمج التطبي  يستخدم واجسات  .2

  عييدة واجسييات، كييل Multimedia Streams“حتييوي سيييل بيانييات الوسييا ط المتعييددة ي
واجسييية تحيييوي وظيييا   تسييييطر عليييس مجيييال معيييين مييين عمليييية تيييدف  سييييل البيانيييات 

"Streaming”  أو لمعالجة نوع محدد من البيانات. ويج  علس المبرمجين الذين يرغبون
مألوفية  ”COM"يانات الوسا ط المتعددة أن تكون مفياهيم برمجية الي بإستخدام تدف  سيل ب

 http, “Creating] [”http, “About the Multimedia Streaming Architecture]  ليديسم.

Multimedia Stream Objects and Stream Samples”]                                              

            

 
 سيل بيانات الوسائط المتعددة )هرمية الكائنات( معمارية تدفق

 Multimedia Streaming Architecture (Object Hierarchy) 
هرمية الكا نات ا ساسية المستخدمة فا تدف  سييل بيانيات الوسيا ط  5يوضح الشكل 

المتعييددة. هنييا  ث ثيية كا نييات أساسييية ُمعرفيية فييا معمارييية تييدف  سيييل بيانييات الوسييا ط 
 ددة ها:المتع

، الييذي يييدعم الواجسيية ”Multimedia Stream"كييا ن سيييل بيانييات الوسييا ط المتعييددة .1
"IMultiMediaStream”  التييييا ُتمثييييل الحاويييييات ا ساسييييية لسيييييل بيانييييات الوسييييا ط

 المتعددة.
 ”IMediaStream"، الذي يدعم الواجسية ”Media Stream"كا ن سيل بيانات الوسا ط  .2

وتحتيوي كيل كا نيات سييل بيانيات الوسيا ط المتعيددة وها نوع خياآ مين البيانيات، 
 السابقة علس واحد أو أكثر من كا نات سيل بيانات الوسا ط. 

، الييييييييييييييييييذي يييييييييييييييييييدعم الواجسيييييييييييييييييية ”Directdrawstreamsample"الكييييييييييييييييييا ن .3
"IDirectDrawStreamSample”طة كا ن سيل بيانيات الوسيا ط السياب .ا، وينشأ بوس 

 ,Stream”.       [http"للعميل فيا سييل البيانيات  هذ  الكا نات تمثل الوحدة ا ساسية
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“About the Multimedia Streaming Architecture”] [http, “Using Multimedia 

Streams in Applications”] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DirectShow  
ها معمارية تسيطر علس سيل بيانات الوسيا ط المتعيددة  ”DirectShow"مايكروسوفت 

الجسييا ميين خيي ل مرشييحات خاصيية أو مبنييية فييا الحاسييبة. ويمكننييا أيضيياً باسييتخدام وتع
مجموعة من واجسات سيل بيانات الوسيا ط مين إسيتخ آ بيانيات الوسيا ط بيدون إنشياء 

يعطينيا قابليية تشيغيل سييل بيانيات الوسيا ط المتعيددة مين  ”DirectShow"مرشحات. والي  
عيين المعمارييية ومييا تحتوييي  ميين دعييم  صيينا  الملفييات المحلييية أو ميين الشييبكة. فضيي ً 

أي يستخدم هذ  المعماريية صعطياء  ”Run Time"هو أيضاً  ”DirectShow"وواجسات، ال 
المسيييتخدمين إمكانيييية تشيييغيل ا فييي م وا صيييوات الرقميييية الُمرميييزة بصيييي   مختلفييية، 

الملفيات  ييدعم عيدة أنيواع مسمية وكثييرة مين الوسيا ط المتعيددة، منسيا ”DirectShow"وال 
 ,WAV. [http, “DirectShow”] [Dr.GUI، وMPEG ،AVI ،MOVذات الصي  اآلتيية: 

Jan 2000, “MSDN Library”] 

Multimedia 
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 سيل بيانات الوسائط المتعددةهرمية الكائنات األساسية المستخدمة في تدفق 
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 ”DirectShow"معمارية الـ
كيفيييية المعالجييية والسييييطرة عليييس سييييل بيانيييات  ”DirectShow"تعييير  معماريييية الييي 

المرشحات لديسا دبابيس الوسا ط المتعددة باستخدام مكونات  ا ساسية وها المرشحات. و
طة هيذ  اليدبابيس لُتشيكل ميا ييدعس اإدخال أو إخرائ، أو كليسما، وترتبط المرشحات بوس

. وتسيتخدم التطبيقيات كيا ن ييدعس ميدير مجموعية ”Filter Graph"بمجموعة المرشيحات 
لتجمييل مجموعية المرشيحات وتحرييي   ”FGM : Filter Graph Manager"المرشيحات 

. ويعالج مدير مجموعة المرشحات لنا سير البيانات أتوماتيكيياًو ميث ً، إني  البيانات خ لسا
ليي ، ويييربط أوتوماتيكييياً دبييوس  ةجيياحفييا حاليية الالصييحيح  ”Codec"يضييي  أوتوماتيكييياً 
 مرشييحاتالتحديييد  يعطييا إمكانييية التحويييل إلييس المرشييح المتييرجم. كمييااصخييرائ لمرشييح 
 ,http] [”http, “DirectShow]     بتيييدا ياً.رغييي  بيييالموجود إليييم يُ وإرتباطاتسيييا إذا 

“DirectShow COM Interfaces”]  

مجموعة من واجسات نموذئ كا ن العنصر  ”FGM"ُيجسز مدير مجموعة المرشحات 
"COM”  لييذل  تييتمكن التطبيقيي ات ميين الوصيي ول إلييس مجموعيي ة الميي رشحات"Filter 

Graph”سييات مييدير مجموعيية المرشييحات . ومباشييرًة تييتمكن التطبيقييات ميين إسييتدعاء واج
للسيطرة علس سيل بيانات الوسا ط أو صسترجاع أحداث المرشحات، أو بإمكانسم إستخدام 

"Windows Media Player Control”  لتشغيل ملفات الوسا ط. لسذا، يمكننا الوصيول إليس
"DirectShow”  مين خي ل واجسيات الي"COM” ،"Windows Media Player Control” ،

. 6، كما موضح فا الشيكل ”MCI: Media Control Interface"جسة سيطرة الوسط أو وا
 ن حظ من الشكل أن مجموعية المرشيحات تتكيون مين ث ثية أنيواع مين المرشيحات هيا:

[http, “Summary of DirectShow COM Interfaces”]   

المصيدر : وهو المرشح الذي يقوم بأخذ البيانيات مين  Source Filterالمرشح المصدر .1
 مثل القرآ الصل ، الشبكة أو اصنترنت، ويقدمسا إلس مجموعة المرشحات.

: يقييوم هييذا المرشييح بأخييذ البيانييات، ومعالجتسييا، Transform Filterالمرشييح المحييول  .2
ومن ثم يمررها إلس المرشح التالا من مجموعية المرشيحات. ومين أنيواع مرشيحات 

 ، الييذي يسيييتقبل البيانيييات Compression Filter“التحويييل الخاصييية مرشييح الكيييبس 
 للمبيرمج يمكنوويستعمل مخطط الكبس لتحويل البيانات، ويمرر البيانات المكبوسة. 

لكبس بيانات بصيغة غيير مدعومية مين قبيل المرشيحات  ئاكتابة مرشح كبس إذا إحت
 .”DirectShow"التا تجسزها 

الوسيط فيا أي  : وهو مرشح يقوم بعير  بيانياتRenderer Filterالمرشح العار   .3
موقل يقبل بيانات الوسط هذ . وغالباً ما تعر  البيانات علس شاشة الحاسيبة، بطاقية 

 الصوت، والطابعة. ويحوي المرشح العار  دبابيس إدخال فقط. 
 وفيما يأتا ذكر  نواع المرشحات المستخدمة فا البرنامج:

 



 [65] االسدي وخليل                                      تقصا حول كيفية بناء محرر فيديو

 

 

 BaseFilterالمرشأل  .4
التييا ُتنفييذ علييس مرشييحات اليي   "IBaseFilter"هيو عبييارة عيين كييا ن ميين نييوع الواجسية 

"DirectShow" وكيييل مرشيييحات المايكروسيييوفت ."DirectShow”  .تقيييدم هيييذ  الواجسييية
 هو المستخدم ا ساسا لسذ  الواجسة. ”FGM"ومدير مجموعة المرشحات 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GraphBuilderالمرشأل  .1
. تسيييمح هيييذ  الواجسييية ”IGraphBuilder"هيييو عبيييارة عييين كيييا ن مييين نيييوع الواجسييية 

ليحييياول بنييياء مجموعييية  ”FGM"للتطبيقيييات أن تسيييتدعا ميييدير مجموعييية المرشيييحات 
إذ تعطييا فقييط  ،  كامليية، أو جييزء ميين مجموعيية المرشييحاتFilter Graph“مرشييحات 

معلومييات جز ييية، مثييل إسييم المليي . وتسييتخدم التطبيقييات هييذ  الواجسيية صنشيياء مجموعيية 
مرشيييحات مييين مجموعييية المرشيييحات، وحسيييا  كيييل المرشيييحات، وإضيييافة أو حيييذ  

 ,http]  المرشيحات فيا مجموعيية المرشيحات، وتقويية اصرتباطييات عنيد إضييافة مرشيح.

“DirectShow”] [Dr.GUI, Jan 2000, “MSDN Library”] [http, “Summary of 

DirectShow COM Interfaces”] 
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مين خي ل  ”DirectShow"تبيين أني  يمكين الوصيول إليس مرشيحات الي   ذكير  نفياً مميا 

. ليييذل  لقيييد تيييم إعتمييياد ”Windows Media Player Control"،و”COM"واجسيييات الييي 
 . ”VideoEditor"الطريقتين لبناء إصدارين من برنامج محرر الفيديو 

 
فيا اصصييدار ا ول تييم إسيتخدام تييدف  سيييل بيانييات الوسيا ط المتعييددة لعيير  مليي   .1

، وهييييذا ”DirectDrawEx"طة اسييييبوالمنشييييأ  ”DirectDraw"الفيييييديو علييييس سييييطح 
البرنامج يقدم طريقة مختلفة لعر  ا ف م عن الطر  التقليدية فا اصنشاء الفوري 

واجسيات سييل  ”VideoEditor"لمجموعة المرشحات فا التطبي . ويستخدم برنامج 
بيانات الوسا ط المتعيددة التيا تقيوم بالتحوييل ا وتومياتيكا لعملييات النقيل وتحوييل 

نات من المصدر إلس التطبي ، لذل  ال نحتيائ إليس كتابية شيفرة تعيالج اصرتبياط، البيا
 ونقل البيانات، وتحويل البيانات. 

وهيو  ”Windows Media Player Control"أما فا اصصدار الثانا فلقد تيم إسيتخدام  .2
"Microsoft ActiveX Control”  اليذي يجسيز"ActiveMovie Control”  اليذي يقيدم

تعطيييا  مييين ثيييم، و”DirectShow"الوصيييول إليييس مجموعييية مرشيييحات الييي  إمكانيييية 
للتطبي  إمكانية تشغيل الوسا ط المتعيددة. إذ إنسيا تجسيز طريقية لعير  عيدة أنيواع 

، و MPEG-1 ،MPEG-2 :مثل ”Streaming"من صي  الوسا ط المتعددة المتسلسلة 
ASF و وصيييي  الوسيييا ط المتعيييددة غيييير المتسلسيييلة"NonStreaming” لمثييي:.AVI ،

MIDI ،WAV.و ،Mov أي إن  من الممكن فا هذ  الطريقة تشغيل ملفات الصوت .
 أيضاً.

 
 البرنامج وصف

، والتا تمثيل الواجسية الر يسية 5عند بدء التنفيذ ستظسر الشاشة الموضحة فا الشكل 
 تحتوي نافذة البرنامج ا ساسية علس القوا م اآلتية:و للبرنامج.

1) ileF وتتضمن:8، شكل ، 
1. penO مربييل حييوار فييتح، وهنييا : لفييتح مليي  الفيييديو، إذ عنييد إختيييار هييذا ا ميير يظسيير

إختيار أي نوع من ملفات الفيديو. وعند فتح المل  سيتم تفعيل بع   المسخدم بإمكان
 إختيارات القوا م وشريط ا دوات.

2. itxE. صنساء البرنامج والخروئ من : 

 

2) ediaM وتتضمن:5، شكل ، 
1. tart/PlaySعلي . يديو بعد حصول توق  وقتا أو عاديم لتشغيل مل  الف: يستخد 
2. Pause.طل  توق  وقتا : 
3. Stop طل  توق :. 
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 7الشكل 

 ”Video Editor“الواجهة الرئيسية لبرنامج 
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 8الشكل 
 “ile Menu”Fقائمة ملف 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9الشكل 
 “edia Menu”Mقائمة وسط 
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 42الشكل 

 View Menuقائمة منظر 

 
3) wVie وتتضمن:16، شكل ، 
1. ormal SizeN .طل  الرجوع إلس حالة العر  البدا ية : 
2. Full Sizeالشاشية بيالعر  ولكين ميل إبقياء كيل مين شيريطا العنيوان  ء: طلي  ميل

 والقوا م.
3. Full Screenالشاشيية بييالعر ، ويكييون الرجييوع إلييس الحاليية ا صييلية  ء: طليي  مييل

 .”Esc“ بالضغط علس مفتاو
 

4) olumeV وتتضمن:11، شكل ، 
1. uteM.طل  التشغيل بدون صوت : 
2. nMuteU.طل  إرجاع التشغيل بالصوت : 
3. Both Speaker. طل  خروئ الصوت من ك  السماعتين اليمنس واليسر : 
4. Right Speaker .طل  خروئ الصوت من السماعة اليمنس فقط : 
5. Left Speakerفقط. : طل  خروئ الصوت من السماعة اليسر   
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 44الشكل 

 "Menu" eolumVقائمة الصوت 
 

5) ditE وتتضمن:12، شكل ، 
 apture FramesC طليي  إلتقيياط الصييورة المعروضيية حالييياً بعييد عملييية :“Pause” 

، وعنيد إختييار  يظسير مربيل ”Pause“لذل  يكون هذا الطلي  فعيال فقيط بعيد عمليية 
فييي  إسييم وموقييل الصييورة المطلييو  خزنسييا الييذي نحييدد  ”Export Bitmap“حييوار 
 .”Bmp.“بصيغة 

 

6) elpH وتتضمن:13، شكل ، 
1. boutA.يعر  معلومات عن المبرمج : 
2. nformationIFile  14: يقدم معلومات عن المل  الحالا، شكل. 
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  43كل الش

 elp MenuH قائمة تعليمات

 41الشكل 
 .“dit Menu”Eقائمة تحرير 
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 أوامر شريط األدوات
، فإن إختيار أي أيقونة موجودة في  15شكل ال الموضح فا بة لشريط ا دوات،بالنسو

سيؤدي إلس تنفيذ العمل اليذي تيدل عليي  ا يقونية، وا عميال التيا تنفيذها ا يقونيات تشيب  
االختيييارات الموجييودة فييا القا ميية الر يسيية، مييا عييدا كييل ميين أيقييونتا خفيي  الصييوت 

“Minimize Sound”  ورفيل الصيوت“Maximize Sound” ،أيقونية التصيغير  فضي ً عين
“Minimize” . 

 
 
 
 

 
 

 Conclusions  اإلستنتاجـات
طة تقنيييية الييي  ابعيييد الدراسييية والتحقيييي  فيييا كيفيييية بنييياء نظيييام لمعالجييية الفييييديو بوسييي

“DirectX” واصط ع علس ما تقدمي  مين إمكانييات مين خي ل وظا فسيا وواجساتسيا فإنسيا ،
اميل يقيوم بتشيغيل ملفيات الوسيا ط المتعيددة، وبيذل  تيم إسيتنتائ ميا تفا لبنياء برنيامج متك

 يأتا:
يقدم  ”API“إن نظام التشغيل ويندوز مل ما يوفر  من دوال واجسة البرمجة التطبيقية  .1

ها الملفيات القياسيية لي  مثيل ملي  ددعماً لعدد محدود من ملفات الوسا ط المتعددة ويعي
 .”Bmp.“ومل  الصورة النقطية  ،”WAV.“، ومل  الصوت ”AVI.“الفيديو 

للتعامل مل ملفات الوسا ط المتعددة غير القياسية فيا وينيدوز يتطلي  تثبييت تقنيية الي   .2
“DirectX”.وتختل  اصمكانيات التا توفرها هذ  التقنية من إصدار إلس  خر ، 

طة العر  ملفات الوسا ط المتعددة غير القياسية يج  أوالً بنياء أسيطح عير  بوسي .3
 .”DirectDraw“ة من واجسات مجموع

 45الشكل 

 أيقونات شريط األدوات.

 41الشكل 
 .”File Information“مربع حوار 
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هنا  كثير من التعقيدات والصعوبات الناتجية عين التعاميل ميل عيدة أنيواع مين صيي   .4
  ”DirectShow“ملفات الوسا ط المتعددة، واستطعنا تجاوزها بفضل ما توفر  تقنية ال  

 من مواصفات تساعد فا تجاوز هذ  الصعوبات.
لج أوتوماتيكياً عملية نقل وصياغة وتحويل معمارية سيل بيانات الوسا ط المتعددة تعا .5

البيانات من المصدر إلس التطبي ، وإنتائ بيانات ذات صييغة مناسيبة وجياهزة للتقيديم 
 أو خزنسا بمل .

وهيذا  ”Microsoft ActiveX Control“هيو  ”Windows Media Player Control“إن  .6
وصييول إليس مجموعيية اليذي يقييدم إمكانيية ال ”ActiveMovie Control“ا خيير يجسيز 
تعطيييا للتطبيييي  إمكانيييية تشيييغيل الوسيييا ط  مييين ثيييم، و”DirectShow“مرشيييحات الييي  

 المتعددة.
تسيمح لنيا بالسييطرة برمجيياً  ”DirectX“إمكانيات الفييديو والصيوت التيا توفرهيا الي   .5

 ليييات كييبس  فضيي ً عيينللفيييديو والصييوت فييا نظامنييا،  ”hardware”علييس أجسييزة اليي 
 .( Codec : Compressor/decompressor )يات ف  الكبس الفيديو والصوت و ل

إمكانييية التعامييل مييل أجسييزة العيير  وأجسييزة الصييوت  ”DirectX“تييوفر تقنييية اليي   .8
المختلفيية المعمارييية ميين دون إطيي ع المسييتخدم علييس نوعييية الجسيياز، وتسييمس هييذ  

 .”Auto Detect“الخاصية ب  
 ”Visual C++ 6.0“تم إختيار لغة فقد  حثللغة البرمجية المستخدمة فا البأما بالنسبة  .5

لكتابة البرنامج  نسا تعيد اصختييار ا ول لكتابية البيرامج الصيغيرة والسيريعة، و نسيا 
، وهيا إحيد  الُطير  المسيتخدمة فيا  ”API“تعتمد أسلو  واجسية البرمجية التطبيقيية

رونية. وفضي  ً كتابة برامج الويندوز. كما إن هيذ  اللغية ُتجسزنيا بمقيدار كبيير مين الم
بوصييي ول مباشييي ر أكثييير إليييس  ”Visual C++ 6.0“عييين المرونييية، تجسزنيييا لييي غة 

 : COM“طة مكتبييي ة نم ييي وذئ ك ا ييي ن العنصييي ر اسيييانيكيييي ات المستخدمييي ة بوالميك

Component Object Model"  ،ً تكيون صنشياء واسيتخدام حياالت مين الكا نيات. فميث
، مخفية عن المبرمجين بلغية ”COM“كا ن ال   الميكانيكية الُمستخدمة صنشاء حالة من

“Visual Basic”.  
 
   التوصيـات 
إنجيياز عمليييات أكثيير علييس ملفييات الفيييديو، كييدمج مقيياطل فيديوييية مختلفيية ميين ملفييات  .1

 مختلفة فا مل  واحد، وفصل الفيديو عن الصوت.
محاولييييية اصسيييييتفادة مييييين  لييييييات كيييييبس الفييييييديو والصيييييوت و لييييييات فييييي  الكيييييبس  .2

(Codec:Compressor/decompressor)  التيييا تقيييدمسا تقنيييية الييي ،“DirectX”  نيييواع 
 معينة من الملفات ومحاولة الحصول علس كبس أفضل.
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إضييافة إمكانييية إختيييار واحييد ميين مرشييحات العيير  ذات اصمكانيييات المختلفيية فييا  .3

 .”MPEG4 codec“تحسين الصورة والصوت، مثل 
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The research aims to investigate the way of building a system to deal with video files, 

especially those kinds of files which are not supported by Windows Operating System like files 

of type “.AVI”, these files are like “.mpg” or MPEG, “.mov”, “.DAT”, …, and other kinds. 

Tow versions of  program “Video Editor” have been built by using two different methods, 

to be characterized by the following abilities: 

1. Forming special display surfaces to operate the different kinds of video files, besides the 

ability to stop them as “Pause” and “Stop”, then reoperating them again. 

2. Ability of operating video with or without sound, “Mute/UnMute”. 

3. Control on the height of Volume, “Minimize/Maximize Sound”. 

4. Control on the balance of Volume, from which speaker out, “Both/Right/Left Speaker”. 

5. Display video on the whole screen, “Full Screen”. 

6. Taking any “Capture Frames” from the movie during its operating and storing it as Bitmap 

Picture “.Bmp”. 

7. Giving data about the present video file “File Information”.   

 “Video Editor” are written by using Visual C++6.0 and on PIII Computer. 


