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  مقارنة بین أھم صیغ و إمتدادات الصور

( TIFF , JPG , GIF , PNG )  

و الفرق بینھا 

!
!
 

اصبح استخدام الصور و تبادلھا أمراً عادیاً خالل تعاملنا مع الكمبیوتر أو اإلنترنت بحیث 

أصبحنا نحتاج لرفع بعض الصور على حساباتنا الشخصیة أو تعدیلھا من خالل محرر 

الصور و ھنا تأتي أھمیة اختیار امتداد الصورة أو الصیغة التي تظھر بھا الصورة حیث 

 JPG , PNG , GIF  یوجد العدید من الصیغ أو االمتدادات لعل أشھرھا

 
إذا ما طلب منك أو احتجت رفع صورة على اإلنترنت أو طباعتھا باستخدام الطابعة فعلیك 

أن تعرف الفارق بین ھذه الصیغ المختلفة لذا سنناقش كل صیغة و الفارق بینھا و بین 

أخواتھا بمقارنة سریعة في السطور التالیة :- 

!
 JPEG أو JPG الصور ذات االمتداد

في الحقیقة ال یوجد أي اختالف بین JPG و JPEG فكالھما امتدادات لنفس الصیغة , 

وJPEG ھو االمتداد األوسع انتشاراً و األكثر استخداماً بصفة عامة كما أن JPEG أو 

JPG ھو الصیغة األكثر شعبیة من بین صیغ الصور المستخدمة على شبكة اإلنترنت. 

 
عند حفظ الصور بصیغة JPEG تفقد الصور الكثیر من المعلومات الموجودة في الصورة 

األصلیة عند حفظھا في ملف JPEG. وذلك ألن JPEG یتجاھل معظم المعلومات و یجعل 

أولویتھ في الحفاظ على حجم ملف الصورة صغیراً. وھو ما یعني فقدان أیضا بعض درجات 

من الجودة و تتوقف جودة الصوره على حجم الضغط الذي تقوم بھ للصورة باستخدام صیغة 

 JPGـ
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 JPG ممیزات صیغة

تبدأ بدعم الصور ذات التنوع اللوني من 24 لون و حتى 16 ملیون لون •

غنیة باأللوان بحیث تظھر الكثیر من التفاصیل في الصور الفوتوغرافیة •

األكثر استخداماً و األكثر قبوالً بین صیغ الصور •

متوافقة مع أغلب أنظمة التشغیل للكمبیوتر و الھواتف المحمولة •

!
 JPG عیوب صیغة

تفقد الصورة الكثیر من المعلومات  •

الكثیر من الضغط یفقد الصورة طبیعیتھا •

ال یدعم الصور المتحركة •

ال یدعم الشفافیة أو الصور الشفافة •

!
 GIF الصور بصیغة

تدعم صیغة GIF تنسیق لوني 8 بت فقط مع 256 لون و الزالت تلك الصیغة رغم قدمھا 

مستخدمة بسبب حجمھا الصغیر نسبیاً مقارنة بالصیغ األخرى و كذلك بسبب دعمھا للرسوم 

المتحركة 
!

صیغة GIF مناسبة أكثر للجرافیك و الصور الكرتونیة و الشعارات ذات عدد األلوان القلیل 

و الرسوم البیانیة و كذلك الصور المتحركة البسیطة 

!
!

تدعم GIF ضغط الصور لتقلیل الحجم بطریقتین األولى ھي تقلیل عدد األلوان في الصور 

الغنیة باأللوان مثل الصور الفوتوغرافیة و كذلك من خالل دمج المناطق المتقاربة في اللون 

مع بعضھا البعض لذا فبدالً من تخزین 5 درجات لألزرق تخزن درجة واحدة . بإختصار 
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ھي الصیغة المثالیة للصور ذات عدد األلوان القلیل و ال تناسب الصور ذات التنوع اللوني 

الكبیر مثل الصور الفوتوغرافیة. 
!

 GIF ممیزات الصور بصیغة

تدعم الصور ذات الشفافیة •

تدعم الصور المتحركة الصغیرة •

جودة ممتازة في الصور ذات عدد األلوان القلیل مثل الصور الكرتونیة و •

الرسوم البیانیة 

 GIF عیوب الصور بصیغة

تدعم 256 لون فقط •

أقدم صیغة للصور على اإلنترنت و لم یتم تحدیثھا منذ 1989 •

• PNG أحیاناً یكون حجم الصور أكبر من حجم الصور بصیغة

 BMP الصور بصیغة

الصور بصیغة Windows BMP ھي الصور الخاصة بنظام میكروسوفت ویندوز و ھي 

ذات حجم ضخم و غیر مضغوطة و غنیة باأللوان مما یجعلھا ذات جودة عالیة و ھي 

متوافقة مع كل برامج الویندوز 
 

الصور بصیغة BMP غیر متوافقة مع الویب نظراً ألحجامھا الكبیرة و عدم توافقھا مع 

كافة أنواع انظمة التشغیل كما أن تغییر حجمھا یجعلھا مشوشة و غیر واضحة 

!
 BMP ممیزات الصور بصیغة

تعمل جیداً مع معظم برامج الویندوز و یمكن استخدامھا كخلفیة للویندوز •

!
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!
 BMP عیوب الصور بصیغة

ال تتعامل مع الضغط أو تغییر الحجم بشكل جید •

كبیرة جداً و ال تالئم االستخدام على اإلنترنت •

لیست لدیھا میزة حقیقیة مقارنة باألنواع األخرى •

 TIFF الصور بصیغة

ھي صیغة غیر مشھورة لدى المستخدمین العادیین لكنھا معروفة أكثر لدى مصممي 

الجرافیك و المصورین و العاملین بمجال النشر المكتبي كما إنھا مشھورة بین مستخدمي آبل 

, ھذه الصیغة غیر متوافقة مع جمیع انظمة التشغیل و ھي ذات جودة عالیة جداً في األلوان 

 .TIF   ، TIFF بامتدادات TIFF و التفاصیل . و تتمیز الصور بصیغة

!
 TIFF ممیزات صیغة

مرنة جداً و تدعم الضغط بأنواعھ مثل ضغط  JPEG , ZIP, LZW أو قد •

تكون غیر مضغوطة على اإلطالق 

جودة صور مرتفعة حیث تحتفظ بكل األلوان و المعلومات الخاصة بالصور و •

یمكن حفظھا بصورة طبقات اآلن  

 TIFF عیوب صیغة

حجمھا كبیر جداً بما یتطلب الكثیر من الوقت للنقل و الرفع و كذلك مساحات •

كبیرة للتخزین باإلضافة لبطء التحمیل 

!
 PNG الصور بصیغة

ھي صیغة حدیثة للصور تم تقدیمھا في عام 1996 و ھي مصممة بصفة خاصة لالستخدام 

في الویب و ھي أشبھ بتطویر لصیغة GIF في جمیع المجاالت فمثل صیغة GIF تحفظ  
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!
صیغة PNG الصور بعدد ألوان ال یتجاوز 256 لكنھا تحتفظ بمعلومات الصورة بشكل 

أفضل كما أنھا تدعم الشفافیة 
!

تم تقدیم صیغة PNG لتحل محل GIF و تدعم صیغة PNG ألوان RGB الخاصة بالویب 

 CMYK لكنھا ال تدعم األلوان الخاصة بالطباعة

!
 PNG ممیزات صیغة

ال تفقد جودتھا مع الضغط •

أفضل من Gif فحجمھا أصغر غالباً •

• GIF تدعم الشفافیة بشكل أفضل من

  PNG عیوب صیغة

لیست جیدة في دعم الصور الكبیرة حیث تكون ذات أحجام كبیرة جداً و أحیاناً •

  JPEG أكبر من ملفات

•  GIF ال تدعم الصور المتحركة بعكس

•  PNG بعض المتصفحات ال تدعم صیغة

خالصة 

بصفة عامة ال توجد صیغة افضل من باقي الصیغ علیك ان تقرأ و تقرر أي الصیغ ھي 

األفضل لك و تناسب متطلباتك كي تستخدمھا.  إلیك االستخدامات المفضلة لكل صیغة 

بحسب المجال الذي یتم استخدامھا فیھ 
!

الصور و الرسومات المعدة للطباعة 

TIFF ھي الصیغة األفضل ، إذا ما تعلق األمر بالطباعة فھذه الصیغة ھي الخیار األفضل 

للمحترفین حیث یمكنھا التعامل مع ألوان الطباعة CMYK , YcbCr باإلضافة لقدرتھا  
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!
على تخزین الصور عالیة البیكسل مما یجعلھا خیار للمحترفین و الناشرین و المصورین 

!
صور و رسوم الویب 

PNG, JPEG و GIF ھي أفضل الصیغ التي تناسب استخدامات الویب 

!
استخدم JPEG اذا كنت ترغب في صور ذات حجم صغیر و سریعة التحمیل و 1.

إذا كنت ال تمانع في استخدام صور مضغوطة بأحجام اقل من الحجم األصلي  

استخدم صور بصیغة PNG للصور ذات الشفافیة  2.

استخدم صور بصیغة  Gif للصور المتحركة أو الرسوم المتحركة 3.

اإلستخدام على األجھزة الشخصیة و أجھزة الماك 4.

إذا كنت تود استخدام الصور محلیاً على جھازك الشخصي أو أجھزة ماك أو التنقل فیما 

 JPG بینھما استخدم صیغة

!
الشعارات و الرسوم 

صیغة JPEG ھي األسوأ فیما یتعلق بالشعارات و الرسوم الخطیة حیث تظھر تلك الرسوم 

مشوشة الخطوط و الكتابات كما أن صیغة JPG ال تدعم الشفافیة و المطلوبة غالباً 

للشعارات و األیقونات ، GIF خیار معقول لكن أقل جودة من PNG و TIFF اللتان 

تحافظان على جودة الصورة و تحافظان على حدة ووضوح الخطوط و الكتابات 

!
القصاصات الفنیة 

GIF ھي أكثر الصیغ المناسبة لعمل القصاصات الفنیة و الرسوم البسیطة غیر المعقدة و 

التي تستخدم عدد قلیل فقط من األلوان و األشكال و الخطوط 

!
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!
الفرق بین مختلف أنواع الملفات الصوتیة المعروفة 

ال شك أن الملفات الصوتیة ھي من الملفات التي نستعملھا بشكل یومي, فأنت تتعامل معھا 

عند استماعك سواء للقران, أو دروس أو الموسیقى, أو أي نوع من التسجیالت الصوتیة. و 

ال یختلف اثنان على أن أشھر أنواع الملفات الصوتیة ھي ال MP3 لكنھا لیست النوع 

الوحید المتوفر على األنترنت, بل ھناك الكثیر من الملفات الصوتیة بصیغ أخرى, لذلك في 

ھذه المقالة نتعرف على أبسط الفروق بین مختلف أنواع الملفات الصوتیة, و عن أحسنھا, 

و أیھا یجدر بك استعمالھا حتى تحصل على أحسن تجربة صوتیة ممكنة ؟ 

!
ما الفرق بني Lossless Formats و Lossy Formats ؟ 

!
بالترجمة الحرفية : 

 Lossless Format  : ملفات بدون خسائر ( غیر مضغوطة ) 

 Lossy Format     : ملفات مع خسائر ( مضغوطة ) 

!
لكن المعنى الصحیح ھو 

 
Lossless Formats ھي ملفات صوتیة مضغوطة لكنھا تحافظ في أغلب األحیان على 

كل خصائص و جودة الصوت من المصدر الرئیسي ، بینما Lossy Formats ھي 

ملفات مضغوطة بشكل جید لتوفیر المساحة مما یؤثر على جودة الملف الصوتي. 

ھناك نوع ثالث من الملفات و ھي الملفات الغیر مضغوطة بتاتا ، نبدأ بشرحھا ھي األولى: 

!
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!
!

الملفات الصوتیة الغیر مضغوطة 

 Lossless Formats

    WAV و  AIFF  :ھي نوعان

و ھما نسختان غیر مضغوطتین تماما, أي أنھما نسخ متطابقة كلیا مع الملف الصوتي 

األصلي, الصیغتان معا توفران نفس الجودة, الفرق الوحید بینھما ھو اختالف بسیط في 

كیفیة تخزین البیانات. 

صیغة WAV ھي من أول الصیغ المطورة للحواسیب الشخصیة (Pcs), طورت من 

طرف Microsoft و IBM مما یجعلھا صیغة ذات صدا عالمي  عكس AIFF التي 

طورت من طرف APPLE حیت لن تجدھا غالبا إال في منتجاتھا الخاصة. 

الجدیر بالذكر ھو أن ملفات WAV و AIFF تأخذ مساحة كبیرة عكس صیغ الملفات 

األخرى و متوسط مساحة التخزین ھو MB 10 لكل دقیقة. 

!
ھل باستعمال ھذین النوعین سأحصل على جودة صوتیة أحسن ؟ 

في الحقیقة لن یكون ھناك فرق واضح بین ھذین الصیغتین و الصیغ األخرى ألن األمر 

یتعلق أیضا بجودة المعدات الصوتیة التي تستعملھا, الفرق الوحید و الواضح ھو أنك 

ستحتاج لمساحة أكبر من أجل تخزین عدد أقل من الملفات الصوتیة لكن إن كنت تستعمل 

ملفاتك ألغراض الدمج فھذه ھي الصیغ التي ستحتاجھا ألنھا تحافظ على كامل جودتھا و 

خصائصھا. 

!
!
!
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!
الملفات الصوتیة المضغوطة 

Lossy Formats 

!
   APE و  ALAC , FLAC   و ھي ثالث أنواع

!
 The Free Lossless Audio Codec : FLAC

و ھي أكثرھا شھرة كما أنھا مجانیة و مفتوحة المصدر. 

 Apple Lossless Audio Codec : ALAC

شبیھة بصیغة FLAC غیر أنھا مطورة من طرف  APPLE, مما یجعلھا مدعومة كلیا 

من طرف ITunes و IOS عكس FLAC لكن عملیة الضغط لیست بفعالیة ھذه األخیرة 

 . FLAC ھي في الغالب أكبر حجما من ملفات ALAC أي أن ملفات ال

 Monkey’s Audio : APE

و ھي ملفات جد مضغوطة, لذلك ھي تأخذ مساحة أقل من FLAC و ALAC لكنھا غیر 

متوافقة مع جمیع برامج تشغیل الملتمیدیا إضافة إلى أنھا تتطلب عمال أكثر من المعالج 

لتفك تشفیرھا نظرا لخوارزمیة الضغط المعقدة التي تعتمد علیھا. 

عامة فإن الملفات من نوع Lossless یمكن تحویلھا مرة أخرى إلى صیغة WAV دون 

فقدان أي من جودتھا. كما أن متوسط مساحة التخزین لھذه الصیغة ھو MB 5 لكل دقیقة 

لذلك أن كنت تتوفر على معدات صوتیة ذات جودة عالیة ینصح باستعمال أحد ھذه الصیغ 

الثالث حتى تحصل على جودة صوت عالیة. 

!
!
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!
و ھنا بعض أنواع ھذه الملفات األكثر انتشارا. 

 MPEG Audio Layer 3  :  MP3

و ھي األكثر انتشارا في العالم نظرا للدعم الكامل الذي توفره جمیع برامج تشغیل الملتمیدیا 

لھا, رغم ذلك فإن صیغة MP3 تتوفر على كومة من العیوب التي بطبیعة الحال لم تستطع 

الحد من شعبیتھا. 

!
 Advanced Audio Coding  :  AAC

ھي صیغة توفر جودة مماثلة لل MP3 بمساحة أقل, صارت تستعمل غالبا مع الفیدیوھات 

 .iTunes و أیضا في MPEG4  من نوع

!
 Windows Media Audio  : WMA

مطورة من طرف میكروسوفت توفر جودة مماثلة ل MP3 أو AAC لكن بدون أي 

ممیزات أخرى. 

!
مشكلة الحجم 

عادة ما تكون ملفات FLAC أكبر بكثیر من ملفات MP3 (حوالي 10 مرات أكبر). 

وذلك ألن معدل البت بھا أعلى. “البت” ھي كمیة المعلومات المجھزة في الثانیة الواحدة 

عند تشغیل الملف.لذلك كلما كان معدل البت مرتفعا كانت كمیة المعلومات المعالجة اكبر و 

بالتالي سینتج عن ھذا صوت بجودة افضل- نفس الشيء بالنسبة للصور- . 
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!
  (FLAC مثل) في ھذه الحالة،یعتبر ملف الصوت الذي تم إنشاؤه باستخدام معدل بت عالي

 .(MP3 مثل) أكبر في الحجم من ملف صوتي تم انشاؤه بمعدل بت منخفض

الملفات التي تكون بدون خسائر او Lossless  مثل ال FLAC تعطي موسیقى بجودة 

أفضل لكنھا تأخذ مساحة أكبر بكثیر من تلك التي تاخذھا الملفات التي تكون بخسائر ال  

 .Lossy

!
ما ھي الصیغة االنسب لك 

ھناك العدید من العوامل التي یمكن أن تؤثر في اختیارك لصیغة الموسیقى األنسب لك 

إذا كان لدیك مساحة تخزین كبیرة ، سواء Online او Offline ، وترید أن تكون ملفاتك 

بدون خسائر فان ال FLAC ھي األنسب لك 

  iTunes إذا كنت من مستخدمي اآلیفون، او اآلي بود أو ماك و قمت بشراء موسیقى من

 .AAC فانت في الغالب عالق مع صیغة ال

إذا قمت بشراء الموسیقى من أمازون Amazon أو أي مصدر آخر، فسوف تتعامل 

 .MP3 أساسا  مع ال

    WMA ھي صیغة تعود ملكیتھا لمایكروسوفت Microsoft. وھي عادة ما تكون 

أصغر حجما من ال MP3، ولكنھا ال تقدم دعما جیدا في المنصات األخرى. 

!
!
!
!
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!
صیغ الفیدیو وأنواعھا والفرق بینھا 

!
كلنا نستخدم ونتبادل الصور والفیدیو بمختلف أنواعھا ومختلف الطرق سواء أكانت عبر 

االنترنت أو األقراص المرنة أو الجواالت أو غیرھا 
لكن ھل تبادر إلى ذھن أحدكم لماذا توجد امتدادات وصیغ متنوعة ومختلفة عوضاً أن 

تكون نوعیة ملفات الفیدیو موحدة وكذلك الصوت والصورة مثالً؟ 
السبب ھو أنت بالدرجة األولى كمستخدم 

لو قلت لك أني سأرسل لك مقطعاً لتقوم بتحمیلھ ما أول ما سیتبادر إلى ذھنك؟ 
1- كم حجمھ 

2- كیف وضوحھ 

وھنا یكمن السبب في تنوع االمتدادات بدرجة أولى (الحجم بالنسبة للوضوح) 
والسبب الثاني ھو االستخدام ومن ھذین المنطلقین بدأت الصیغ في التنوع لكن ما الذي 

یمیز كل صیغة عن األخرى؟ 

 VIDEO الفیدیو

تنقسم ملفات الفیدیو الرقمیة إلى عدة أنواع تختلف فیما بینھا بحسب مقدار نقاوة الصورة 

 ”Pixel“ والوضوح یعتمد على عدد النقاط المكونة للصورة ”Resolution“ ووضوحھا

وأحد العوامل المؤثرة في جودة الفیدیو ھو: عدد اإلطارات المتتالیة في كل ثانیة     

 (Frames Per Second = F/S or fps)

!
وھناك عامل آخر یؤثر على جودة الفیدیو یسمى: Interlace (التشبیك)  

أحیاناً قد ترى خطوط سوداء أو مربعات خضراء أثناء مشاھدة مقطع الفیدیو تفقدك صوابك 

وھذا یعود لرداءة التشبیك. 
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وكذلك ھناك الدقة الجانبیة Aspect ratio والتي تتعلق بحجم المقطع صغیر أو كبیر 

 Color space and bits per pixel وأخیراً األلوان

إذاً فالعوامل الداخلة في جودة الفیدیو ھي: 
 Pixel والتي تعتمد على عدد الـ Resolution -1

 Pixel والتي یتناسب عددھا طردیاً مع عدد النقاط Frames per Second -2

Interlace -3 والتي سمیناھا بالتشبیك 

Aspect ratio -4 والتي تحدد أبعاد المقطع 

Color space and bits per pixel -5 والتي لھا دور كبیر في الوضوح وكذلك 

المساحة التخزینیة لھ. 

وكل امتداد توجد طریقة معینة لصنعھ وبالتالي فھناك طریقة معینة لقراءتھ األمر الذي 

 Codec جعل لبعض االمتدادات برامج معینة لقراءتھ وھذا األمر یسمى بالترمیز

!
االمتدادات والصیغ وأنواعھا: 

نبدأ بأطول سلسلة: 
 MPG أو MPEG وھي عائلة الـ

 Microsoft المبتكر: شركة مایكروسوفت

االستخدام: متنوع 
المشغل: أغلب المشغالت 

  Motion JPEG اختصار لـ M-JEPG :ًأوال

من االسم یتضح لنا أن ھناك عالقة بین ھذا االمتداد الخاص بالفیدیو وامتداد JEPG أو 

JPG الخاص بالصور التي كانت اساس انتاج ھذه الصیغة 

االستخدام: الكامیرات الرقمیة ، الكمبیوتر ، االنترنت ، أجھزة األلعاب كالبالیستیشن 

وغیرھا. 
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!
 MPEG-1 :ًثانیا

ھذا االمتداد ھو األكثر شیوعاً واستخداماً لكونھ یعمل على معظم األجھزة وال یحتاج لجھاز 

ذو متطلبات تقنیة عالیة لقراءتھ. 
ھذا االمتداد ینتج عن طریق مزامنة الصوت مع الفیدیو ومن ثم ترمیز الفیدیو (بدون 

 . (MP1/MP2/MP3) تشبیك) ویتم ترمیز الصوت بإحدى الترمیزات التالیة

 VCD االستخدام: عمل أقراص الفیدیو

  MPEG-2 :ًثالثا

ھذا االمتداد أكثر تطوراً وتعقیداً وبالتالي فھو ال یعمل على أي جھاز إال إن كان یحوي 

المتطلبات التقنیة المطلوبة. 
ھذا االمتداد ینتج عن طریقة ترمیز فیدیو معقدة جداً تتم في أكثر من خطوة ویتم ترمیز 

الصوت بإحدى ترمیزات الـMPEG-1 ومن ثم یتم إعادة ترمیزھا لتتوزع على عدة 

قنوات صوتیة وأخیراً یتم ترمیزھا بترمیز AAC والشبیھ بالـ MP3 قلیالً 

* الترمیز على عدة قنوات ھو الذي یجعلك عندما تشاھد فیلم یكون الصوت مقسم على 

السماعات بحیث تسمع الصوت مرة من الیمین ومرة من الیسار وبحد أعلى 5 اتجاھات 

 DVD االستخدام: عمل أقراص دیفیدي

 MPEG-3 :ًرابعا

ھذا االمتداد استخدم لغایات اكتشف أنھ یمكن الوصول إلیھا بواسطة التقنیة السابقة   

MPEG-2 لذا فقد توقف العمل عنھا وال یوجد لھا أي استخدام وكذلك الحال مع الكثیر 

من االمتدادات كالـ MPEG-5  وMPEG-6 وغیرھا 

 MPEG-4  :ًخامسا

ابتكرت ھذه التقنیة لعدة اسباب منھا محاربة انتھاك حقوق الملكیة وكذلك تطویر ترمیز ذو 

جودة أعلى ودعم أكبر للكثیر من التقنیات المتطورة كالتلفزیون الرقمي والرسومیات 
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المتطورة والزالت ھذه التقنیة في تطور حتى اآلن. 
 mp4 / m4v / mp4v :غالباً ملفات الفیدیو لھذه التقنیة تحمل االمتدادات

االستخدام: متنوع (االنترنت – الجوال – األجھزة الكفیة) 

!
إمتدادات وصیغ أخرى 

  3GP

 
 ( 3rd Generation Partnership Project ) اختصار لـ

ھذا نوع من ملفات الفیدیو المضغوطة خصصت للموبیالت لصغر حجم ملفاتھا و طبعا 

جودة عرض الصوت و الصورة تكون منخفضة و حجم شاشة العرض تكون صغیرة و 

بالطبع لیتم عرضھا على أجھزة الكمبیوتر تحتاج الى البرامج المساعدة (كوداك) التي بدأت 

تدعم تشغیل ھذه الصیغة من قریب ، و ھذه الملفات یصل حجمھا الى 4 میجابایت في مدة 

عرض قد تصل الى 5 دقائق , و إذا كان فیلم طویل مدتھ ساعة و نصف یصل حجم الملف 

الى 75 میجابایت تقریبا وفقا لضبط اإلعدادات إنشاء الملف. 

وھذا النوع یعتبر نسخة مبسطة من تقنیة MPEG-4 مع استخدام تقنیات أخرى كذلك 

 3gp / 3g2 / 3gpp / 3g3p   :وتكون باالمتدادات

!
ویتم تشغلیھا عن طریق البرامج التالیة : 

 MPlayer / VLC Player / The KMPlayer / QuickTime / 
Realplayer / Nokia player / الكودك 

!
!



د. محمود عبدالنبي الھاشمي تصمیم متعدد الوسائط قسم اإلعالم

!
 DivX 

وھو ترمیز كان قائماً على أساس ضغط الجزء 14 من تقنیة MPEG-4 وقد واجھ الكثیر 

من المشاكل القانونیة في بدایة ظھوره على الرغم من أنھ تقنیة مفتوحة المصدر 

وھو اآلن یعد أحد أشھر أنواع الملفات وأفضلھا حیث یمتاز بجودة عالیة جداً مقارنة 

بالحجم القلیل الذي یأخذه 
 DivXNetworks :المبتكر

االستخدام: الفیدیو المنزلي والمشاركة عبر الشبكات المحلیة والعالمیة 
 DivX player :المشغل

 Xvid

عانت DivX Networks من مشاكل في وقت من األوقات بسبب توجھھا وحدث نزاع 

بسبب ما آلت إلیھ بین المطورین كانت نتیجتھ إنشاء فریق إلكمال المشروع الذي حدث 

حولھ النزاع وتم مسح كل ما یتعلق بـ DivX  وظھرت Xvid  بشكل رسمي كمشروع 

مرخص للعامة (مجاني) وعانى ھذا اآلخر من مشاكل قانونیة منعت من انتشاره في دول 

معینة 
االستخدام: الفیدیو المنزلي والمشاركة عبر الشبكات المحلیة والعالمیة 

المشغل: أي مشغل من مشغالت MP4 مع تركیب حزمة الترمیز 

 AVI

 (Audio Video Interleave) اختصار لكملة

ابتكرتھ شركة میكروسوفت وھي من أقدم صیغ الفیدیو التي استخدمت في الكمبیوتر 

(1992) تتمیز بتجزيء بیانات الصورة والصوت (Bit) مما یسھل عملیة ضغطھا ( أي  

تحویلھ إلى ملف ذو حجم أقل ) .یمكن قراءة ھذا النوع من الملفات باستعمال برامج كثیرة 

 .Windows Media Player من بینھا
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!
ھذه الصیغة في بعض األحیان تحتاج الى برامج مساعدة لعرضھا و تتمیز بأحجمھا الكبیرة 

التي قد تصل الى 700 میجا بایت في مدة عرض ال تتعدى الساعة و أیضا جودة عالیة في 

عرض الصوت و الصورة و تتوقف على اإلعدادات عند إنشاء مقطع الفیدیو . 
االستخدام: الفیدیو المنزلي والمشاركة عبر الشبكات المحلیة والعالمیة  -  المشغل: متنوع 

!
 WMV

لم یتم ابتكار ھذه الصیغة من األساس بھدف أن تكون الترمیز المعتمد لبرنامج 

Windows Media player لكن في سنة 2003 أصبحت كذلك وقد مرت بالكثیر من 

التطورات وبعد اصداراتھا كانت تستخدم تقنیة MPEG ھي األخرى. 

 Microsoft المبتكر: شركة مایكروسوفت

 MPlayer و Windows Media Player :االستخدام: الفیدیو المنزلي  -  المشغل

!
 RAM أو RM

من أكثر الصیغ شیوعاً و استعماال خصوصاً في االنترنت وذلك إلمكانیة تشغیلھا مباشرة 

عبر االنترنت دون الحاجة إلى تنزیلھا أوالً وال تقتصر على الفیدیو فقط بل وحتى الصوت 
 Real Networks :المبتكر

 Real player :االستخدام: منزلي وعبر االنترنت  -  المشغل

!
 MOV

 (Quick Time Movie) اختصار لـ

ابتكرتھ مؤسسة أ بل و یتمیز بمالءمتھ لتدفق البیانات عبر األنترنت Streaming و 
توافقھ مع صفحاتھا. 
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!
ھذه الصیغة خاصة بالبرنامج كویك تایم و یمكن عرض ملفتھا من خالل األنترنت 

باستخدام إضافة مشغل كویك تایم الذى یتم دمجة في صفحة األنترنت و لكن تحتاج الى 

تثبیت برنامج كویك تایم عند الزائر لیتمكن من مشاھدة العرض 

و ھذه أھم صیغ الفیدیو المشھورة بخصائصھا التي تمیزھا ، ونالحظ أن أغلبیتھا ارتبطت 

ببرامج المساعدة التي تطلق علیھا (الكوداك) و ھناك العدید منھا و لكن المشكلة أنھ في 

بعض األحیان إذا تم تثبیت أكثر من برنامج كوداك على الكمبیوتر یحدث تضارب و 

مشاكل في عرض الملفات. لذلك ھناك حزمة كوداك تسمى (K-Lite Codec Pack) و 

ھي مجانیة یتم تحمیل آخر إصدار لھا و تثبیتھا لتعمل جمیع الملفات بال أي مشاكل , كذلك 

من ممیزات برامج الكوداك ھي دمج ملفات الترجمة و عرضھا مع الملفات األجنبیة إال أن 

األن أصبحت أغلبیة األفالم مدمج معھا الترجمة في ملفات (RMVB) المنتشر تداولھا 

على األنترنت. 

ویمكنك أن تجد آالت التصویر تحفظ الفیدیو الذي تلتقطھ بھذا االمتداد كبعض أجھزة 

كوداك Kodak وذلك لتوفر علیك الوقت إذا أردت أن تضمنھا لصفحات األنترنت. 

 .Quick Time لقراءة ھذا النوع من الملفات تستخدم برنامج

!
!


