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سواء كان األمر يتعلق بفريق فيديو ، أو مستقبل مفعم باألمل في صناعة األفالم مثل هانز زيمر ، وهو مهنة في إنتاج الموسيقى وتحريرها ، أو فقط إلنشاء نغمات
رنين مريضة لهاتفك ، فإن برنامج تحرير الصوت سيكون في قلب جدا من اإلعداد الخاص بك ؛ وهذا هو المكان الذي تكمن المشكلة في الحقيقة اختيار
X Pro Logic مهمة شاقة للغاية ، ما مع مجموعة متنوعة من البرامج المتاحة هناك.. ومع ذلك ، فإن DAW برنامج تحرير الصوت جيدة ، أو يمكن أن يكون
Logic يجلب بعض الميزات الرائعة في الحظيرة مما يجعله تطبيقًا رائعًا لتعديل الصوت لكل من المحررين البادئين والمستخدمين المحترفين.. لقد كان
Pro X ، وهو Apple DAW بنظام تعمل التي لألنظمة MacOS ، نظام على فقط متوفر ألنه اًنظر ولكن ، صوتي تحرير برنامج ألفضل اًخيار MacOS ، فإنه
يجعل إمكانية الوصول إليه منخفضة جدًا (ال يستخدم كل فنان جهاز Mac ، بعد كل شيء).

المنطق برو العاشر من الواضح أن مقاال حول التطبيقات اإلبداعية سوف يذكر آبل بطريقة أو بأخرى.

 Adobe Flash Player For Firefox Free Download For Mac

Send A Text From Mac For Non Iphoneسلبيات: هناك العديد من الميزات للمبتدئين لفهمها واستخدامها بسهولة. 

Download Obs Mac

 Invalid Or Incomplete Dxf Input Autocad 2012
 االيجابيات: مجموعة واسعة من الميزات واجهة مستخدم رائعة يناسب األشخاص الذين يبحثون عن تعديل الصوت أو المهام الصوتية ذات الصلة بالفيديو..
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Logic يأتي االختبار مع ميزات مثل التعديل متعدد المسارات واالختالط مما سيجعل تجربة تحرير الصوت الخاصة بك أكثر سهولة وفعالية.. يأتي برنامج
Pro X مطابقة على القدرة ذلك في بما ، للغاية متقدمة ميزات يوفر كما ، الصوت محرر في وقت أي في تحتاجها التي األساسية الميزات جميع مع
التوقيتات المختلفة تلقائيًا في مشروع باستخدام Tempo Smart.. بعضها مجاني ، وبعضها يجلب ميزات إضافية ، بعضها خاص بنظام تشغيل معين وما ال. 
Trainz Download Station Server Full

 Download Perforce For Mac

يحتوي Audition أيضًا على بعض الميزات القوية لتحرير المقاطع بما في ذلك أشياء مثل الخبو العاكسي ، والقدرة على الحفاظ على طبقة من األكوام عند
نقل قطعة واحدة من المكدس ، وأكثر من ذلك بكثير.. باإلضافة إلى كل ذلك ، يحتوي التطبيق على واجهة مدروسة جيدًا ، ويدير مظهرًا جذابًا حتى مع جميع
الميزات التي يحزمها بمجرد خدش السطح.. باإلضافة إلى ذلك ، يدعم معظم صيغ الصوت الموجودة هناك مثل MP3 و WAV و AC-3 و AIF و AIFF و
AIFC و AAC و HE-AAC و CAF و FLAC و PCM و OGG و WMA مثل الفيديو تنسيقات دعم جانب إلى ، والمزيد AVI و MP4 و MOV و
FLV فريق لدى الخبرة سنوات من العديد مع شحذها تم التي المدهشة الميزات بعض مع يأتي التطبيق ..ذلك إلى وما Adobe s قوية تطبيقات خلق في
للمستخدمين المحترفين.. لذا ، إليك أفضل 10 برامج لتحرير الصوت يمكنك االطالع عليها.. ال تناسب األشخاص الذين يبحثون عن الموسيقى برنامج قائم
.2 Audition Adobe السعر: التجربة المجانية المتاحة ؛ يبدأ االشتراك في 20 دوالرا في الشهر تحقق من MacOS و Windows :على االشتراك التوفر
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