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ما بعد اإلنتاج

قوموا بتفويض شخص واحد ينوب عن الجميع في التحدث معنا
إن ت ##عدد واخ ##تالف اآلراء واالق ##تراح ##ات ال ##صادرة م ##ن ع ##دة أش ##خاص ت ##قود إل ##ى ال ##تشوي ##ش وت ##ضارب األف ##كار ،ف ##من األف ##ضل أن ت ##قوم ##وا
باختيار شخص واحد يمكنكم االعتماد عليه في جمع كل التعليقات واآلراء من أعضاء شركتكم ومن ثم إشعارنا بها.

املرحلة األولى :تحميل اللقطات
دعونا نبدأ

تسليم اللقطات املصورة لفريقنا
س ##وا ًء ق ##منا ن ##حن ب ##تصوي ##ر امل ##حتوى أم ق ##متم أن ##تم ب ##ذل ##ك ،ف ##طري ##قتنا امل ##تبعة ف ##ي تح ##ري ##ر ال ##لقطات امل ##صورة ال
ت##ختلف ،ح##يث أن##نا نس##تخدم م##وق##ع  frame.ioك##أداة ت##عاون##ية لتح##ميل ال##لقطات ع##لى اإلن##ترن##ت ،وبمج##رد أن
ي ##تم تح ##ميلها ف ##إن م ##قر ت ##واج ##د مح ##رري ##نا ل ##م ي ##عد ذا أه ##مية ،ل ##ذا س ##نرك ##ز ع ##لى ال ##بحث ع ##ن ص ##اح ##ب امل ##وه ##بة
وال#شخص األنس#ب ل#يقوم ب#تنفيذ ع#مليات امل#ون#تاج ع#لى ف#يدي#وه#ات#كم ب#غض ال#نظر ع#ن م#كان ت#واج#ده ،ومل#عرف#ة
املزيد عن  frame.ioيمكنكم مشاهدة هذا الشرح املبسط:
www.vimeo.com/122805609

سرعات التحميل
ي#جب أن ت#توف#ر ل#دي#كم خ#دم#ة إن#ترن#ت ع#ال#ية الس#رع#ة وب#سعة تح#ميل غ#ير مح#دودة ل#تتمكنوا م#ن تح#ميل ال#لقطات،
ف#من ال#ضروري أن تس#تعلموا ع#ن س#عة التح#ميل امل#تاح#ة ل#كم ع#ن ط#ري#ق م#زود خ#دم#ة اإلن#ترن#ت ال#ذي ت#تعام#لون
م#عه ،أم#ا ع#ن س#رع#ة االت#صال ب#اإلن#ترن#ت ف#يمكنكم ال#تأك#د م#نها ع#ن ط#ري#ق ال#ضغط ه#نا ،وال#تي ي#جب أال ت#نقص
عن  10Mb/sلتتمكنوا من تحميل اللقطات في أسرع وقت. .

ماذا إذا كان لدي خدمة إنترنت بطيئة؟
ع#ندم#ا ت#كون س#رع#ة اإلن#ترن#ت ب#طيئة ك#الس#رع#ة ال#تي وج#دن#اه ع#لى س#بيل امل#ثال ع#ندم#ا ق#منا ب#تصوي#ر ف#يدي#و ف#ي
ت#ان#زان#يا أو أث#يوب#يا أو ت#رك#يا ف#إن#ه ل#يس م#ن امل#نطقي أن ن#قوم بتح#ميل ال#لقطات امل#صورة ب#درج#ة وض#وح ع#ال#ية،
#وح ##ا ،ث ##م ي ##تم تح ##ميلها وت ##نفيذ امل ##ون ##تاج
ب ##ل إن ##نا س ##نضطر إل ##ى خ ##فض ج ##ودة ال ##وض ##وح إل ##ى درج ##ة أق ##ل وض # ً #
ب#واس#طة ف#ري#ق ع#ملنا ،وب#عد ذل#ك ي#تم إرس#ال الـ  XMLال#خاص ب#امل#ون#تاج إل#ى امل ُ ِ
نتج املح#لي ال#تاب#ع ل#نا وال#ذي
بدوره سيقوم بتغيير درجة وضوح اللقطات إلى فيديو ذو درجة وضوح عالية.

ماذا إذا رغبتُ بوضع صور ثابتة من ضمن محتوى الفيديو؟
#ورا ث##اب##تة ،ول##كن ف##ي ب##عض األح##يان ي##صعب
ق##د تظه##ر ال##فيدي##وه##ات ب##صورة ردي##ئة املس##توى إذا ت##ضمنت صً #
ت ##فادي ال ##صور ال ##ثاب ##تة ،خ ##اص ##ة ع ##ند التح ##دث ع ##ن امل ##شاري ##ع املس ##تقبلية ،ف ##إذا رغ ##بتم ب ##إض ##اف ##ة ج ##راف ##يكس أو
ص ##ور ث ##اب ##تة ف ##إن ##ه ي ##حتم ع ##ليكم أن ت ##رس ##لوه ##ا إل ##ينا ب ##أع ##لى درج ##ات ال ##وض ##وح امل ##تاح ##ة ل ##دي ##كم ،إن دق ##ة ال ##عرض

امل## #طلوب## #ة للج## #راف## #يكس ال## #تي س## #تتم إض## #اف## #تها إل## #ى ف## #يدي## #وه## #ات الـ  HDي## #جب أن ت## #كون x 1080 1920
 ،pixelsأم#ا ال#تي س#تضاف إل#ى ف#يدي#وه#ات الـ  4Kف#يجب أن ت#كون ب#دق#ة ع#رض ،x 2160 pixels 3840
وإذا ك##نتم ت##رغ##بون ب##أن ت##تميز ال##صور ب##خاص##ية ال##شفاف##ية ف##تأك##دوا ب##أن ت##كون ص##يغتها ت##دع##م ت##لك ال##شفاف##ية
والتي عادة ما تكون  PSDأو  PNGأو .GIF

هل هناك خدمات أخرى تريدونها؟
ق##وم##وا بتح##ميل ك##ل ش##يء ت##رغ##بون ب##إض##اف##ته ف##ي ال##فيدي##و ،وذل##ك ي##تضمن ال##شعار ال##خاص بش##رك##تكم ب##درج##ة
وض##وح ع##ال##ية ،وال##صور ال##ثاب##تة ال##تي ت##رغ##بون ب##إض##اف##تها ،وأس##ماء ج##ميع امل##شارك##ني ف##ي ال##فيدي##و ،والخ##طوط
ال#خاص#ة املس#تخدم#ة ف#ي ك#تاب#ة اس#مكم ال#تجاري ،وإذا ك#ان#ت ل#دي#كم أي ش#عارات متح#رك#ة أو أي ج#راف#يك ف#ال
ت#نسوا أن ت#رس#لوه#ا أي ً
#تما إل#ى ت#أخ#ر س#ير ع#ملية
#ضا ،أرس#لوا إل#ينا ك#ل ش#يء ألن ال#تأخ#ير ف#ي ذل#ك س#يؤدي ح ً
ما بعد اإلنتاج.

كيف ستتبعون الدليل اإلرشادي للعالمة التجارية الخاصة بشركتنا؟
إن الس ##بب ال ##رئ ##يسي وراء ع ##دم ات ##باع ##نا ل ##لدل ##يل اإلرش ##ادي ل ##لعالم ##ة ال ##تجاري ##ة ال ##خاص ##ة بش ##رك ##تكم ه ##و وب ##كل
ب#ساط#ة ألن#نا مل#ن نس#تلم م#نكم ذل#ك ال#دل#يل ،ك#ون#وا ع#لى ي#قني ت#ام ب#أن#نا ن#علم ت#ما ً#م#ا م#اه#يّة ال#رس#ال#ة ال#تي ت#ري#دون
إي ##صال ##ها ل ##لمشاه ##د ،واملظه ##ر ال ##عام ال ##ذي ت ##رغ ##بون ب ##إظ ##هاره ف ##ي ال ##فيدي ##و ،ول ##كن إن ل ##م ت ##خبرون ##ا ع ##ن ت ##لك
اإلرش##ادات ف##لن ت##كون ل##دي##نا أدن##ى ف##كرة ع##نها ،وس##نلجأ ح##ينئذ ب##ات##باع ن##مط األل##وان املس##تخدم##ة ف##ي م##وق##عكم
ع ##لى اإلن ##ترن ##ت ،وس ##نعمد إل ##ى اس ##تخدام ح ##لول م ##ؤق ##تة إل ##ى أن ت ##قوم ##وا ب ##توض ##يح ال ##دل ##يل اإلرش ##ادي ل ##لعالم ##ة
التجارية الخاصة بكم.

املرحلة الثانية :التحرير
حان وقت تجميع وخياطة املقاطع

وأخي ًرا أصبح بإمكاننا بدء عملية املونتاج
ي#مكننا ال#بدء ف#ي امل#ون#تاج بمج#رد ح#صول#نا ع#لى ال#لقطات م#ن ِق#بَلكم ،وس#وف ن#شعرك#م ف#ي أغ#لب األح#يان ب#أن#ه
ق##د ت##م ال##بدء ف##ي ع##مل امل##ون##تاج ،ول##كننا ل##ن ن##طلعكم ع##لى ك##ل ال##تفاص##يل ف##ي ه##ذه ال##عملية ،ألن##نا ن##قوم ف##ي ه##ذه
امل#رح#لة بتج#ميع وت#رت#يب ك#ل ش#يء ،ب#معنى آخ#ر ف#لتترك#وا ال#خبز ل#خبازة ف#نحن ن#عدك#م ب#أن#نا ن#عكف ع#لى إن#جاز
العمل في أسرع وقت.

ما هو البرنامج الذي تستخدمونه لعمل املونتاج؟
ي##عتمد ذل##ك ع##لى م##هارات املح##رر وال##تجهيزات امل##تاح##ة ل##دي##ه ،ف##إم##ا أن نس##تخدم ب##رن##ام##ج Final Cut Pro X
وإما برنامج .Adobe Premiere
لِ َم ال يمكنني مشاهدة تطورات العمل على املونتاج؟
ه#ل ت#تذك#ر ذل#ك ال#شعور ال#ذي ان#تاب#ك ع#ندم#ا ب#دأ امل#درس ب#تصحيح واج#بات#ك امل#درس#ية م#باش#رة بمج#رد أن ق#مت
بتس#ليمها ل#ه؟ ك#ذل#ك ال#حال ف#ي امل#ون#تاج ،ف#عملية ت#نفيذه#ا ف#ي ب#داي#تها غ#ير م#نظمة إل#ى أن ت#تكون ل#دي#نا ف#كرة
واض#حة ع#ن ال#طري#قة ال#تي س#نتبعها لتح#ري#ر م#قاط#ع ال#تصوي#ر ،وح#ينئذ س#نقوم بتح#ميل ن#سخة ال#فيدي#و األول#ية
لتتمكنوا من مشاهدته.

كم الوقت الذي سيستغرقه إتمام هذا الجزء؟
ي ##عتمد ذل ##ك ب ##شكل ك ##بير ع ##لى امل ##حتوى ،وس ##يقوم امل ِ #
#نتج املح ##لي ال ##تاب ##ع ل ##نا أو املش ##رف ع ##لى م ##ا ب ##عد اإلن ##تاج
ب##مناق##شة ذل##ك م##عكم ،وك##قاع##دة ع##ام##ة ف##إن ك##ل ي##وم ت##صوي##ر ي##قاب##له ي##وم##ني م##ن ال##عمل ع##لى امل##ون##تاج ،ول##كن ق##د
يختلف الوقت املستغرق بني مشروع وآخر.

أرجو املساعدة! أريد الحصول على الفيديو النهائي في وقت أسرع من ذلك!
ه##ناك ط##رق وخ##يارات ع##دي##دة لتس##ري##ع ع##ملية امل##ون##تاج ،ول##كن ذل##ك ي##عتمد ع##لى م##دى س##رع##ة ح##صول##نا وت##نزي##لنا
ل#لقطات امل#صورة ،ذل#ك ب#اإلض#اف#ة إل#ى أن ه#ناك س#رع#ة م#نطقية ال ي#مكننا ت#جاوزه#ا ،م#ن ت#لك ال#خيارات أن ي#قوم
أح#د امل#وظ#فني بتح#ميل ال#لقطات خ#الل ي#وم ال#تصوي#ر ،وك#ذل#ك م#ن ض#من خ#يارات#نا ه#و أن ن#قوم ب#تعيني مح#رري#ن
م#ن م#ختلف امل#ناط#ق ال#زم#نية ل#لعمل ع#لى م#قاط#عكم ب#حيث ن#ضمن اس#تمراري#ة ال#عمل وع#دم ان#قطاع#ه ح#تى أث#ناء
ن##وم##كم ،وه##ناك خ##يار آخ##ر أيً #
#ضا وذل##ك ب##أن ن##قوم ب##تعيني أك##ثر م##ن مح##رر ي##عملون ف##ي وق##ت واح##د ع##لى ن##فس
املش##روع ،ول##كن ه##ناك ح##د أيً #
#ضا ل##عدد املح##رري##ن ال##ذي##ن ي##مكنهم ال##عمل م ً #عا ،ول##توض##يح ذل##ك أك##ثر ..ع##ند ط##بخ
ط#بق ال#خضروات ال#صينية امل#شكلة ،ف#إن#ه س#يمكن ألك#ثر م#ن ش#خص أن ي#قوم#وا ب#تقطيع ال#خضروات ول#كن ال
ي##مكن ألك##ثر م##ن ش##خص ب##أن ي##قوم ب##طبخها س##و ًي##ا ف##ي امل##قالة ،ف##كما ي##قول امل##ثل "إذا ك##ثروا ال##طباخ##ني خ##رب##ت
الطبخة".

هل يمكنكم العمل على التحرير من داخل مقرنا؟
إن ك#ان م#قرك#م ف#ي أح#د امل#دن ال#تي ب#ها أح#د م#كات#بنا ،ف#سيمكننا ت#زوي#دك#م بمح#رر ي#عمل م#عكم داخ#ل م#قرك#م
حس#ب اإلم#كان#ية امل#توف#رة ،وه#ذا ي#عني أن#ه ب#إم#كان#هم ال#عمل ع#لى امل#ون#تاج أث#ناء ف#ترة ال#تصوي#ر ،وه#ناك أي ً
#ضا
ح##ل آخ##ر وه##و أن ي##قوم املح##رر ب##ال##عمل م##ن م##قرن##ا وح##امل##ا ي##نتهي املح##رر م##ن ال##عمل ع##لى أي م##قطع ي##قوم امل ُ ِ
#نتج
بإرساله إليكم مباشرة كما لو كان املحرر يعمل في مقركم.

إنني ال أطيق نسخة الفيديو األولية!
ن ##عم ..ل ##قد س ##معنا ه ##ذه الج ##ملة ب ##ني ال ##حني واآلخ ##ر ،ف ##قد يح ##دث وأن ي ##رى ال ##عميل ال ##نسخة األول ##ية وي ##كره ##ها
ت##ما ًم##ا ،ويح##دث ذل##ك ل##عدة أس##باب ،ف##ال##نسخ األول##ية ت##تضمن ج##راف##يكس وم##وس##يقى ت##وض##ع ب##شكل م##ؤق##ت وق##د
ت ##حتوي أي ً #
#ضا ع ##لى ال ##بصمة ال ##صوت ##ية ال ##خاص ##ة ب ##حفظ ال ##حقوق أو م ##ا ي ##سمى ب ##الـ ،audio watermark
ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى أن ج ##ودة ال ##صوت ق ##د ال ت ##كون ع ##لى أف ##ضل وج ##ه ،ف ##إذا ت ##م إرس ##ال ال ##نسخة األول ##ية إل ##يكم
ف#امل#قصد م#ن ذل#ك ه#و أن ت#قوم#وا ب#توج#يهنا ف#ي ع#ملية امل#ون#تاج وإف#ادت#نا ب#أك#بر ق#در م#ن م#الح#ظات#كم وآرائ#كم،
ح##يث أن امل##بادرة ب##إخ##بارن##ا ب##كل م##ا ي##دور ف##ي ذه##نكم وب##كل م##الح##ظات##كم وم##الح##ظات ف##ري##ق ع##ملكم ف##ي ه##ذه
امل#رح#لة ي#عتبر أسه#ل وأس#رع ب#كثير م#ن أن ي#تم ت#أج#يلها إل#ى م#راح#ل الح#قة ،وذل#ك ل#نضمن ب#أن امل#ون#تاج ي#سير
ب#االت#جاه ال#صحيح ،وط#امل#ا أن ل#دي#نا ال#لقطات ف#تذك#روا أن ل#دي#نا ك#مية ه#ائ#لة م#ن ال#خيارات امل#تاح#ة ف#ي ع#ملية
التح#ري#ر ،وي#مكننا أن ن#قوم ب#إج#راء اخ#تالف#ات ج#ذري#ة إذا أردت#م ذل#ك ،دع#ون#ا ن#ذك#رك#م م#رة أخ#رى ب#أن ال ت#نسوا
إرسال الدليل اإلرشادي للعالمة التجارية للشركة.

أرجوكم غيروا املوسيقى!
ت#غيير امل#وس#يقى ي#عتبر م#ن أك#ثر امل#الح#ظات ال#تي ت#صلنا ب#شكل م#تكرر ،ف#كل ش#خص ل#دي#ه ذوق م#ختلف ف#ي
امل#وس#يقى ،ل#ذا ف#قد ت#كون ع#ملية اخ#تيار امل#قطع ال#صوت#ي امل#ناس#ب م#ملة وم#حبطة ب#عض ال#شيء ،وإن#نا ع#ادة
م##ا نس##تخدم ,premiumbeat.comل##تنزي##ل امل##وس##يقى ،وله##ذا ن##دع##وك##م ل##زي##ارة امل##وق##ع ل##الط##الع ع##لى ق##ائ##مة

امل#وس#يقى امل#توف#رة ه#ناك ،وب#عد ذل#ك ي#مكنكم أن ت#قوم#وا ب#كتم ص#وت ال#نسخة األول#ية وت#شغيل امل#قطع امل#وس#يقي
ال##ذي ن##اس##بكم وف##ي ن##فس ال##وق##ت ق##وم##وا ب##تشغيل ال##فيدي##و ألخ##ذ ف##كرة ع#ّ #ما إذا ك##ان امل##قطع امل##وس##يقي م##ناس##ب
مل#قطع ال#فيدي#و أم ال ،ول#تجعلوا ج#ميع م#ن ف#ي ف#ري#ق ع#ملكم ي#شارك#كم ب#اخ#تيار امل#وس#يقى امل#ناس#بة ،ألن#نا غ#ال#بًا
ما نقوم بتغيير سرعة املوسيقى ،وتغييرها مجد ًدا من شأنه أن يتسبب في تأخير املونتاج.

نريد تغيير الخط!
من فضلكم ،حان الوقت إلعطائنا دليلكم اإلرشادي للعالمة التجارية للشركة ،اآلن.

ماذا إن كنا سنغير عالمتنا التجارية في الشهر املقبل؟
ق##د ج##رت ال##عادة أن ي##تم ت##غيير ال##عالم##ة ال##تجاري##ة ب##شكل س##ري ،ون##تفهم ت##ما ًم##ا أن##ه ف##ي ك##ثير م##ن األح##يان ق##د
ي#صدف أن ي#تواف#ق وق#ت إن#تاج ال#فيدي#و م#ع وق#ت ت#غيير ال#عالم#ة ال#تجاري#ة ،وله#ذا م#ا ع#ليكم س#وى أن ت#لمحوا ل#نا
ب#سؤال ب#سيط :م#اذا ل#و ن#وي#نا ت#غيير ال#عالم#ة ال#تجاري#ة ف#ي املس#تقبل؟ أو م#ا ش#اب#ه ه#ذا ال#سؤال ،ع#نده#ا س#نأخ#ذ
ب#عني االع#تبار أن نح#رر ال#فيدي#و ب#طري#قة ت#جعل م#ن السه#ل أن ي#تم تح#دي#ثها مس#تقبالً ،وأك#ثر م#ن ذل#ك ،ف#نحن
على استعداد بأن نوقع معكم اتفاقية عدم اإلفصاح ونقوم بتعديل كل شيء في وقت واحد.

النسخة رقم ١
ب#عد ال#نسخة األول#ية س#نقوم ب#إرس#ال ن#سخة ال#فيدي#و رق#م  ،١ت#عتبر ه#ذه ال#نسخة ه#ي ال#وق#ت األم#ثل إلخ#بارن#ا م#ا
إذا ك##ان##ت ه##ناك أي ت##عدي##الت ت##رغ##بون ب##تنفيذه##ا ،ح##يث أن##نا ن##رك##ز ف##ي ال##نسخة رق##م  ٢ع##لى إج##راء ال##تعدي##الت
ال##بسيطة ال##تي م##ن ش##أن##ها أن ت##حسن وت##طور ال##فيدي##و ،ون##بتعد ع##ادة ع##ن إح##داث أي ت##عدي##الت ج##ذري##ة ،امل##رج##و
م##نكم أن ال ت##خفوا ش##يئًا ع##ن رئ##يس ال##عمل ف##ليس ه##ذا ه##و ال##وق##ت امل##ناس##ب ،وح##اول##وا أيً #
#ضا ب##قدر اإلم##كان أن
ت#ضموا ف#ي ال#فيدي#و ك#ل م#ن ي#بدي أي اه#تمام أو ال#رغ#بة ف#ي امل#شارك#ة ،ل#يتم ت#هيئة ك#ل ش#يء إلص#دار ال#نسخة
رقم .٢

النسخة رقم ٢
ت#عتبر ن#سخة ال#فيدي#و رق#م  ٢ه#ي ال#نسخة ال#خاص#ة ب#ال#لمسات األخ#يرة ،وب#معنى آخ#ر ف#إن#ه ف#ي ه#ذه ال#نسخة
ي ##تم ال ##تأك ##د م ##ن أن ج ##ميع األس ##ماء وال ##عناوي ##ن ق ##د ت ##مت ك ##تاب ##تها ب ##شكل ص ##حيح ،وأن ال ##عالم ##ة ال ##تجاري ##ة ف ##ي
م#نتصف ال#شاش#ة ،وأن#نا ق#د ات#بعنا دل#يلكم اإلرش#ادي ل#لعالم#ة ال#تجاري#ة ،وأن#ه ال ي#وج#د أي خ#لل أو ع#دم ت#واف#ق
ف#ي ال#صوت ،وأن ج#ميع الج#راف#يكس ت#عمل ب#ان#سياب#ية ،وت#أك#دوا م#رة أخ#رى م#ن ع#دم وج#ود أي أخ#طاء إم#الئ#ية
ف#ي أس#ماء امل#وظ#فني ،وأن امل#سميات ال#وظ#يفية ص#حيحة ،وأن ج#ميع ال#بالد ال#تي ت#عملون ف#يها ق#د ت#م ذك#ره#ا،
إننا باختصار شديد نتأكد من كل شيء في الفيديو.

نُسخ إضافية

س#نتعاون م#عكم ف#ي م#وض#وع إح#داث ال#تغييرات ف#ي ال#فيدي#و إل#ى ح#د م#عقول ،ول#كن ت#ذك#روا ب#أن ل#دي#كم م#يزان#ية
مح##ددة ل##عدد أي##ام امل##ون##تاج ،وس##نطلب م##يزان##ية إض##اف##ية إذا ت##جاوزت أي##ام امل##ون##تاج ع##ن الح##د امل##تفق ع##ليه ،إن
رقما أعلى من ذلك!
أعلى عدد قمنا بتسجيله للنسخ هو النسخة رقم  ،١٣فلتحرصوا أال نسجل ً
تأكيد التعليق الصوتي )(voiceover
ل ##يتم ت ##سجيل ن ##صوص ال ##تعليق ال ##صوت ##ي ف ##إن ذل ##ك ي ##عني أن ##نا س ##نذه ##ب م ##ع امل ##علق ال ##صوت ##ي إل ##ى إح ##دى
األس##تودي##وه##ات ل##يقوم ب##تسجيل ن##ص ال##تعليق ال##صوت##ي ب##شكله ال##نهائ##ي ،وح##يث أن##ه ق##د ت##م دف##ع ك##ام##ل ت##كال##يف
ج#لسة األس#تودي#و ف#إن إع#ادة ال#تسجيل س#تكلفكم م#بالً #غا إض#اف#ية ،ل#ذا ن#ري#دك#م أن ت#تأك#دوا م#ن أن ال#فيدي#و ق#د
حاز على رضاكم بنسبة  %١٠٠قبل اعتمادكم لهذه املرحلة.

املرحلة الثالثة :تسليم العمل
وأخيرا وصلنا آلخر املطاف
ً

التسليم النهائي
بمج ##رد االن ##تهاء م ##ن ت ##سجيل ن ##صوص ال ##تعليق ال ##صوت ##ي ) (voiceoverس ##نرس ##ل إل ##يكم ال ##نسخة ال ##نهائ ##ية
امل ##كتملة م ##ن ال ##فيدي ##و ،وع ##ليكم ف ##ي ه ##ذه امل ##رح ##لة أن ت ##نبهون ##ا بج ##ميع ال ##تغييرات ال ##بسيطة امل ##طلوب ##ة ،وب ##عد ذل ##ك
س##نقوم بتح##ميل ال##فيدي##و ع##لى م##وق##ع  frame.ioل##تتمكنوا م##ن تح##ميله واس##تخدام##ه ك##يفما ش##ئتم ،ل##ذا ف##امل##رج##و
إخ#بارن#ا ب#ال#طري#قة ال#تي س#وف ي#تم ب#ها اس#تخدام امل#لف ال#نهائ#ي ل#كي ن#تمكن م#ن م#ساع#دت#كم ب#ال#تأك#د م#ن أن
ام#تداد امل#لف وت#رم#يزه ي#تواف#ق م#ع أجه#زت#كم املس#تخدم#ة ،ف#على س#بيل امل#ثال إن ك#نتم ت#رغ#بون ب#أن ي#كون ال#عمل
ب#دق#ة الـ 4Kف#ائ#قة ال#وض#وح ف#إن#كم س#تكون#ون ب#حاج#ة إل#ى ج#هاز ك#مبيوت#ر م#ناس#ب وإل#ى ش#اش#ة م#ناس#بة ،أم#ا
إذا ك##ان اس##تخدام ال##فيدي##و س##يكون ع##لى م##وق##ع ال##يوت##يوب ف##في أغ##لب األح##يان ل##ن ت##كون ه##ناك أي ح##اج##ة ألن
تتجاوز درجة الوضوح عن .720

هل يمكنكم تقديم العمل على أقراص DVD؟
س##نقوم ب##إرس##ال ال##فيدي##و ل##تتمكنوا م##ن تح##ميله ب##أع##لى دق##ة وض##وح ،وإن##نا ن##تفادى ب##شكل ع##ام تس##ليم أي ع##مل
ع ##لى ق ##رص ، DVDإذ أن أق ##راص الـ  DVDال ت ##دع ##م ت ##قنية الـ  HDوق ##د ت ##واج ##هون ب ##عض امل ##شاك ##ل ال ##تقنية

ل##عرض##ها ،ل##ذل##ك ف##إن أغ##لب ع##مالئ##نا ي##فضلون أن ي##تم إرس##ال راب##ط التح##ميل إل##يهم أو أن ن##قوم بتح##ميل ال##عمل
على وحدة التخزين  ،USBوسنتمكن من خالل كلتا الطريقتني من تسليمكم العمل بأعلى جودة وضوح.

رجا ًء ..نريد أن نستلم العمل النهائي على قرص !DVD
ن ##سعد دائ #ً #ما ب ##تقدي ##م خ ##دم ##ات ##نا ل ##كم وت ##لبية اح ##تياج ##ات ##كم ،ول ##كننا ن ##عتذر ع ##ن تس ##ليم ال ##عمل ع ##لى أق ##راص الـ
 ،DVDف##نحن اآلن ف##ي ع##ام ٢٠١٩م وال نس##تخدم إال أح##دث ال##تقنيات ،وم##ن األس##اس ف##إن##ه ل##م ت##عد ل##دي##نا أي
ك ##مبيوت ##رات ب ##قارئ أق ##راص  ،DVDوك ##ذل ##ك ف ##إن ##ه ب ##طبيعة ع ##ملنا ف ##ي Film Meامل ##متد ع ##لى ال ##نطاق ال ##عامل ##ي
فإننا ال ندعم تقديم أعمالنا باستخدام التقنيات القديمة.

هل بإمكاننا الحصول على جميع اللقطات التي تسبق عملية املونتاج؟
ب## #ال## #طبع ي## #مكنكم ذل## #ك ،ح## #يث ن## #قوم ع## #ادة ب## #نسخها ع## #لى ق## #رص ص## #لب وإرس## #ال## #ها إل## #يكم أو تح## #ميلها ع## #لى
م#وق#ع frame.ioل#تتمكنوا م#ن ت#نزي#لها ب#عد ذل#ك ،ف#إذا رغ#بتم أن ت#حصلوا ع#ليها ع#لى ق#رص ص#لب ف#عليكم أوالً
دفع قيمة القرص وقيمة الشحن ،إذ أننا نعتذر عن إرساله إليكم قبل أن تتم عملية السداد.

يسعد فريق ما بعد اإلنتاج بمساعدتكم
ما عليكم سوى االتصال وسنكون في خدمتكم
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