
 VirtualDJ 7 LE 4-Mxنظرة عامة على 

 :مناطق 9إلى  VirtualDJ 7 LE 4-Mxٌمكن تقسٌم واجهة 

 ًالشكل الموج 

  وحدات رئٌسٌة: 4مناطق العارض ذو A وB وC وD 

 :الٌسرى والٌمنى مناطق عناصر التحكم ذات الوحدتٌن الرئٌسٌتٌن 

 المازج 

 منطقة المستعرض 
 

 منطقة الشكل الموجي -أ

 
 أشكال موجة: 4طقة ما ٌصل إلى تعرض هذه المن

 باللون األزرق Aالشكل الموجً للوحدة الرئٌسٌة  .1
 باللون األحمر Bالشكل الموجً للوحدة الرئٌسٌة  .2
 باللون األخضر Cالشكل الموجً للوحدة الرئٌسٌة  .3
 باللون البٌج Dالشكل الموجً للوحدة الرئٌسٌة  .4
 شرٌط تمرٌر التكبٌر/التصغٌر على الجانب األٌسر .5
 عدادات مسبقة على الجانب األٌمنإ 3 .6

 

 Dو Cو Bو Aالمناطق  عارض الوحدات الرئيسية: -ب

 
 ٌمكنك عرض: ،على كل وحدة رئٌسٌة افتراضٌة

 انفُاٌاسى  .1
 اسى انًساس .2
 انىلد انًرثمٍ حرً َهاَح انًساس .3
 انىلد انًُمعٍ يُز تذاَح انًساس .4

 (DJ Console 4-Mxاالكرساب انًطثك عهً انًساس )ظثػ تاسرخذاو صس اكرساب  .5
 انًفراح انًىسُمٍ نهًساس .6
 ذغُُش دسجح انصىخ يماسَح تذسجح انصىخ االفرشاظُح نهًساس .7
 عشض يعغىغ نهشكم انًىجٍ .8

 ( نهًساسBPMيعذل انُثعاخ فٍ انذلُمح ) .9

 (Dو Cو Bو Aاسى انىحذج انشئُسُح االفرشاظُح ) .10

 

 المناطق اليسرى واليمنى عناصر التحكم في الوحدات الرئيسية: -ج
ٌُمكنك: التحكم في الوحدات الرئيسية عناصرمناطق فً   )أعلى المستعرض تماًما(، 

 تحمٌل ملفات الموسٌقى أو إخراجها على الوحدة الرئٌسٌة المتناظرة 

 التحرك داخل المسار 

 تشغٌل المسار الذي تم تحمٌله على الوحدة الرئٌسٌة 

 )إضافة إشارة مرجعٌة لموضع )ُتسمى نقطة إشارة البدء 

  تأثٌرات للمسارإضافة 

 )تغٌر درجة الصوت )سرعة التشغٌل 

  عرض معدلBPM والتنوٌع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سٌة المتحكم بها ) حرف الوحدة الرئيسية: .1 على الجانب  Dأو  Bعلى الجانب األٌسر،  Cأو  Aالوحدة الرٌئ
 األٌمن(

 12إلى  1رار من أسماء التأثٌرات المحملة على األز أسماء التأثيرات: .2
3. Effect modulator :)ٌُعادل التأثٌر األخٌر المحمل على الوحدة الرئٌسٌة )معادل التأثيرات 
4. Effect on/off :)إلى  1تنشٌط التأثٌرات المحملة على األزرار  )تشغيل/إيقاف تشغيل التأثير

 (12-7و 6-1)تبدٌل( بالتبدٌل بٌن األزرار  Shift)ٌقوم الزر  12
 )التكرار التلقائي( Auto Loop)إشارة بدء تلقائية( و Auto Cueتنشٌط  .5
 الترجيع/التقديم السريع .6
 في مقياس درجة الصوت وإعادة ضبط درجة الصوت عناصر التحكم .7
8. Tap: )العداد الٌدوي للنبضات فً الدقٌقة )اضغط على النبضة لحساب النبضات فً الدقٌقة 
9. Pitch bend -/+: تغٌٌر مؤقت لسرعة التشغٌل 

10. Pitch fader :)ضبط سرعة التشغٌل )ألعلى=أبطأ / ألسفل=أسرع( )تأثير تالشي درجة الصوت 
11. Sync :)مزامنة الوحدة الرئٌسٌة مع وحدة رئٌسٌة أخرى )مثال، إذا تم تنشٌطها على عناصر  )المزامنة

 لٌمنى(تحكم الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى، فٌتم مزامنة الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى مع الوحدة الرئٌسٌة ا

12. Eject :)من الوحدة الرئٌسٌة المسارإزالة  )إخراج 
 (وإشارة البدء والتشغٌل/اإلٌقاف المؤقت إٌقاف) Stop, Cue, Play/Pauseاألزرار  .13

Stop  1)اإلٌقاف( = إٌقاف التشغٌل واالنتقال إلى نقطة إشارة البدء 
Cue  )1)إشارة البدء( = ضبط نقطة إشارة البدء )إشارة مرجعٌة لموضع 

Play/Pause التشغٌل/اإلٌقاف المؤقت( = تشغٌل المسار أو إٌقاف تشغٌله مؤقًتا( 
14. Jog wheel  سحب المسارات وإسقاطها فٌها للتحمٌل والتحرك داخل المسار( التذبذب)بكرة = 
 

 )المازج( Mixer -د 
 ، الموجودة بالمنتصف، ضبط:المازج االفتراضيتمنحك منطقة 

 لتحكم بهامستوى صوت كل وحدة رئٌسٌة تم ا 

 ( التوازنEQ على كل وحدة رئٌسٌة )مرتفع/متوسط/منخفض = 

 تأثٌر التالشً المتداخل 

 االكتساب على كل وحدة رئٌسٌة 

 أّي وحدة رئٌسٌة ٌتم التحكم بها وأّي وحدة رئٌسٌة ٌتم معاٌنتها 

 :وضع التوقف المؤقت On  / تشغٌل( = التوقف المؤقت(Off تغٌٌر درجة ا = )لصوت)إٌقاف التشغٌل 

      
1. Gain: ( ضبط االكتساب على الوحدات الرئٌسٌة المتحكم بها(A/C  ،على الٌسارB/D )على الٌمٌن 
2. Kill: )كتم نطاق التردد المتناظر )عالً/متوسط/منخفض 
3. Equalization :)ترقٌق أو إضافة اكتساب إلى نطاق التردد )التوازن 
  D/ برتقالً =  B/ أحمر =  C/ أخضر =  Aأزرق =  مستوى إشارة الصوت للوحدات الرئيسية: .4
على  Cو A أصفر = مخصص / أبٌض = غٌر مخصص )االفتراضً: تعيين الوحدة الرئيسية: .5

 على الٌمٌن( Dو Bٌسار تأثٌر التالشً المتداخل، 
 أزرق = تشغٌل / أبٌض = إٌقاف التشغٌل وضع التوقف المؤقت: .6
 حاضرٌنمستوى اإلخراج لل مستوى صوت اإلخراج الرئيسي: .7
ا إلى وحدة رئٌسٌة أخرى )تلقائي(: otuAالوضع  .8 ًٌ  انتقال تأثٌر التالشً المتداخل تلقائ
9. PFL )معاٌنة الوحدة الرئٌسٌة )أزرق = معاٌنة / أبٌض = غٌر معاٌنة = 

 معرفة الوحدة الرئٌسٌة االفتراضٌة التً ٌتم التحكم بها فً المازج الوحدة الرئيسية التي يتم التحكم بها: .10
 ألعلى = عالً / ألسفل = منخفض يرات تالشي مستوى صوت الوحدات الرئيسية اليسرى واليمني:تأث .11
12. Cross fader )ٌضبط المزج بٌن الوحدات الرئٌسٌة الٌسرى والٌمنى )تأثير التالشي المتداخل = 

 

 المستعرض -ه
فات التً ستقوم على كمبٌوترك لتحدٌد المل االستعراض من الملفات الموسيقيةُتمكنك هذه المنطقة من 

 :قسمين فرعيينوٌحتوي المستعرض على  بتحمٌلها على الوحدات الرئٌسٌة ومزجها.

 :ٌمكنك فً هذه المنطقة تحدٌد مجلد أو محرك أو مكان وصول عن  مستعرض المجلدات على اليسار
 ُبعد.

 :تحمٌله على  ٌمكنك فً هذه المنطقة تحدٌد المسار الموسٌقً الذي ترٌد مستعرض الملفات على اليمين
 كل وحدة رئٌسٌة.

 

 

 



DJ Console 4-Mx  فيVDJ 7 LE 

 :VirtualDJ 7 LE 4-Mxفً  أنواع عناصر تحكم رئيسية 8على  DJ Console 4-Mxٌحتوي 

 االستعراض 

 التأثٌرات والتكرارات وتقرٌر العٌنات 

 :وحدات رئٌسٌة 4وحدتان و عناصر التحكم فً التشغٌل 

 بكر التذبذب 

 ًالمعاٌنة عناصر التحكم ف 

 :وحدات رئٌسٌة 4وحدتان و عناصر التحكم فً المازج 

 عناصر التحكم فً السرعة 

  ًوحدات رئٌسٌة 4عناصر التحكم ف 
 

 االستعراض -أ 
  :VirtualDJ 7 LE 4-Mxفً عناصر تحكم لالستعراض  Console 4-Mx 5ٌقدم 

1. Folder :)االنتقال إلى مستعرض المجلدات أو توسعة المجلد. )المجلد 
2. Files :)االنتقال إلى مستعرض الملفات. )الملفات 
 االنتقال ألعلى/أسفل فً قائمة الملفات أو المجلدات. )أعلى/أسفل(: Up/Downالزران  .3
4. Load on left/right deck :)تحمٌل الملف  )التحميل على الوحدة الرئيسية اليسرى/اليمنى

 على الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى/الٌمنى التً ٌتم التحكم بها.
االنتقال بسرعة فائقة من  لضغط مع االستمرار على الزرين أعلى/أسفل أثناء تدوير بكرة التذبذب:ا .5

 خالل منطقة المستعرض النشطة )المجلد أو الملفات(
 

 التأثيرات / التكرارات / تقرير العينات -ب
 :ئيسيةعناصر تحكم لكل وحدة ر 8ٌتم التحكم فً التأثٌرات والتكرارات وتقرٌر العٌنات من خالل 

 6 ( 6إلى  1أزرار نقل:) .تنشٌط الوظٌفة أو إٌقاف تشغٌلها 

  زر التنقلShift :)12إلى  7تحوٌل هذه األزرار من  )التبديل. 

 .بكرة لمعادلة التأثٌر األخٌر الذي تم تحمٌله 
ف عن تختل Aسٌؤدي تغٌٌر الوحدة الرئٌسٌة إلى تغٌٌر مجموعة التأثٌرات )التأثٌرات على الوحدة الرئٌسٌة 

 (.Cالتأثٌرات على الوحدة الرئٌسٌة 
 

 عناصر التحكم في التشغيل -ج 
 :عناصر التحكم في التشغيلبمجرد تحمٌل مسار على وحدة رئٌسٌة، ٌمكنك استخدام 

  الزرPlay/Pause :)ٌقافه مؤقتًا. )التشغيل/اإليقاف المؤقت ٌة أو إ س ل المسار المحمل على الوحدة الرٌئ  بدء تشٌغ

  الزرCue فً الوضع اإلٌقاف المؤقت، قم بضبط نقطة إشارة البدء )إشارة مرجعٌة(؛  بدء(: )إشارة
 أثناء التشغٌل، انتقل إلى نقطة إشارة البدء وقم بالتشغٌل.

 Stop :)إٌقاف التشغٌل والرجوع إلى نقطة إشارة البدء األولى )إن وجدت(. )اإليقاف 

 Rewind/fast forward :)رك للخلف/األمام فً المسار )مع التح )الترجيع/التقديم السريع
 استمرار الضغط على الزر(.

 وحدات رئيسية 4عناصر التحكم في 

(، اتبع نفس عملٌات التشغٌل Deck C/Deck Dبعد تغٌٌر الوحدة الرئٌسٌة الهدف )باستخدام الزرٌن 
 كما فً الوضع الوحدتٌن الرئٌسٌتٌن.

 

 بكر التذبذب -د
 .ملياتع 5ٌتحكم بكر التذبذب فٌما ٌصل إلى 

فً حالة تحمٌل مسار على وحدة رئٌسٌة )لكن لم ٌتم تشغٌله(، فٌؤدي تدوٌر  :االستعراض من مسار .1
 بكرة التذبذب إلى التحرك داخل المسار.

2. Scratch On/Off /عند تشغٌل وضع التوقف المؤقت،  تشغيل التوقف المؤقت(: إٌقاف)تشغيل
ا برفق إلى إحداث صوت خدش )مماثل سٌؤدي تدوٌر بكرة التذبذب مع استمرار الضغط علٌه

وٌمكن لرءوس األصابع الشعور بالخدش، كما ٌظهر الضوء األزرق على  لقرص الفٌنٌل الدوار(.
 بكرة التذبذب حالة الضغط ألسفل.

عند تشغٌل وضع اإلٌقاف المؤقت، سٌؤدي  التشغيل/اإليقاف المؤقت(:) Play/Pauseالزر  .3
وسٌتٌح هذا الوضع لك ببدء التشغٌل  إٌقاف التشغٌل مؤقًتا.الضغط على بكرة التذبذب برفق إلى 

 /اإلٌقاف المؤقت برفع ٌدٌك/الضغط على بكرة التذبذب.

4. Pitch Bend :)عند إٌقاف تشغٌل وضع اإلٌقاف المؤقت )على سبٌل  )تغيير درجة الصوت
وتعمل  سٌقى:المثال فً وضع التشغٌل(، سٌؤدي تدوٌر بكرة التذبذب إلى زٌادة سرعة/انخفاض المو

 بكرة التذبذب على تغٌٌر درجة الصوت.
المجلدات: .5 أو الملفات من  down)أعهً( أو  upاظغػ يع االسرًشاس عهً انضس  االستعزاضالسزيع

 )أسفم( وأدس تكشج انرزتزب نهرُمم تسشعح تٍُ لائًح انًهفاخ أو انًجهذاخ.

 Advanced)عاليح انرثىَة  DJ Console 4-Mxوًَكُك ذغُُش دلح تكش انرزتزب فٍ نىحح ذحكى 

 )انخُاساخ انًرمذيح((.

 

 عناصر التحكم في المعاينة -ِ 
 

وال  = االستماع إلى مسار مختلف على سماعات الرأس بخالف المسار الذي ٌسمعه الجمهور: المعاينة
 ٌوجد لتأثٌر التالشً المتداخل )التحكم فً الموسٌقى المقدمة للجمهور( تأثًٌرا على المعاٌنة.

 أنواع لعناصر التحكم في المعاينة: 3وهناك 
ٌحدد الوحدة الرئٌسٌة التً تقوم  )الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى أو الٌمنى(: Cue Selectزر التنقل  .1

 Cue Select Leftبمعاٌنتها على سماعات الرأس )مثال فً الوضع الوحدتٌن الرئٌسٌتٌن، 
Deck الوحدة الرئٌسٌة =A ة، = الوحدة الرئٌسٌة وحدات رئٌسٌ 4؛ فً الوضعA  أوC.) 

 تحدٌد ما ٌتم سماعه على سماعات الرأس: (:إشارة بدء/المزج) Cue/Mixالبكرة  .2

 Cue )سٌة المحددة باستخدام الزر  )إشارة البدء د إشارة البدء(. Cue Select= الوحدة )الوحدات( الرٌئ  )تحٌد

 Mix )نفس الموسٌقى التً ٌسمعها الحضور. )المزج = 

  من االثنٌن مًعا، بضبطه بٌن أو مزٌجCue إشارة البدء( و(Mix )المزج(. 
 .)سماعة الرأس( Headphoneمستوى صوت  .3

 
 

 عناصر التحكم في المازج -و

وضع الوحدتين الرئيسيتين

 صَادج/ذشلُك انحذ األلصً نًسرىي خشج انًساس. :Gainتكشج  .1

 يسرىي خشج انًساس نكم َطاق ذشدد. ترقٌقصَادج/ :)التزدداتالثالثية/المتىسطة/الجهيزة( (EQ) المىاسنةتكش  .2

 كرى/اسرعادج خشج انًساس فٍ َطاق انرشدد. :Killاألصساس  .3

4. Volume fader:)انًساس )ظًٍ انًمُاط انًحذد تىاسطح  مستوىظثػ  )تأثيزتالشيمستىيالصىت

 (.Gainتكشج 

5. Cross fader:)ُسُح انًًُُ وانُسشي نهحعىس:ًَضج يساساخ انىحذج انشئ )تأثيزالتالشيالمتداخل  

 ٌسمع الحضور فقط الوحدة )الوحدات( الرئٌسٌة الٌسرى. اليسار تماًما = 

 من الوحدة الرئٌسٌة الٌمنى.50% من الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى و 50= ٌسمع الحضور  المنتصف % 

 ٌسمع الحضور فقط الوحدة )الوحدات( الرئٌسٌة الٌمنى. اليمين تماًما = 
 

 مختلفة، ٌمكنك تغٌٌر منحنى تأثٌر التالشً المتداخل: DJى أنماط للحصول عل

  باستخدام برامج( إما فً البرامجDJ ؛ ولٌسVDJ 7 LE 4-Mx) 

  أو فً لوحة تحكمDJ Console 4-Mx  عالمة التبوٌب(Advanced )الخيارات المتقدمة(.) 
منحنى تأثٌر التالشً المتداخل مضبوًطا آخر، فاترك  DJفً حالة ضبط منحنى تأثٌر التالشً باستخدام برنامج 

 .Herculesفً لوحة تحكم  )افتراضي( Beatmixعلى 

وحدات رئيسية 4وضع 

(، ٌمكنك التحكم فً الوحدات Deck C/Deck Dبعد تبدٌل الوحدات الرئٌسٌة )باستخدام األزرار 
لتحكم فً المازج، لكن ٌجب الرئٌسٌة االفتراضٌة الجدٌدة باستخدام عملٌات المزج المماثلة على عناصر ا

 على الوحدة الرئٌسٌة. (gain/EQ/volume) تبني مواضع برامج عناصر التحكم التدريجيةأوالً 
كما  DJ Console 4-Mxوٌجب وصول كل عنصر تحكم تدرٌجً إلى الموضع المماثل على جهاز 

 هو موضح فً البرامج قبل التمكن من السٌطرة على هذا اإلعداد.
 

 على عناصر التحكم هذه بعد تبدٌل وحدة التحكم: إعدادات تدريجيةة استخدام البرامج وتقدم وظٌف
فً حالة عدم استخدام أٌة برامج، بعد التبدٌل بٌن الوحدتٌن الرئٌسٌتٌن االفتراضٌتٌن باستخدام  -

، سٌنتقل البرنامج إلى موضع تحكم جدٌد بمجرد تحرٌك gain/EQ/volumeإعدادات مختلفة لـ 
 حكم التدرٌجً مرة ثانٌة.عنصر الت

لذلك، ٌعتبر استخدام البرنامج عملٌة تمنحك الوصول بسهولة إلى اإلعداد االفتراضً قبل تغٌٌر هذا  -
 اإلعداد.

 
 

 = النبضات في الدقيقة( BPMالتحكم في السرعة ) -س
 :عناصر تحكم لكل وحدة رئيسية 6تحتوي سرعة التشغٌل على 

1. Pitch faderَُغُش ذأثُش ذالشٍ دسجح انصىخ يٍ سشعح انًىسُمً: لصىت(:)تأثيزتالشيدرجةا up 

 )ألسفم( = أسشع. down)ألعهً( = أتطأ، 

2. Pitch Scale -/+ الصىت درجة ذمىو أصساس انرُمم ترغُُش يمُاط ذأثُش انرالشٍ  (:+/-)مقياص

 سشعح أكثش. َمذو انًمُاط انًُخفط ذُىع سشعح أكثش دلحً / َمذو انًمُاط األعهً ذُىع انًرذاخم:

3. Pitch reset(:)عهً انضسٍَ  مًعاتانعغػ  إعادج ظثػ دسجح انصىخPitch Scale - and + 

و+(، ًَكُك إعادج ظثػ دسجح انصىخ ويٍ ثىَّ َعىد ذأثُش ذالشٍ دسجح انصىخ  –)يمُاط دسجح انصىخ 

 االفرشاظٍ إنً يىظع انًُرصف، أًَا كاٌ يىظع جهاص ذأثُش ذالشٍ دسجح انصىخ.

4. Pitch bend -/+أصساس انُمم انخاصح ترغُُش دسجح انصىخ عهً  تعمل /+(:-)تغييزدرجةالصىت

 خفط/صَادج انسشعح تشكم يؤلد غانًا اسرًش انعغػ عهً انضس ألسفم.

5. Sync:)انُثعاخ فٍ انذلُمح كانًىجىدج عهً انىحذج  لنفسَغُش إعذاد انسشعح نهىحذج انشئُسُح  )المشامنة

 .DJ Console 4-Mxرٍ َرى انرحكى تها تىاسطح انشئُسُح األخشي ان

التذبذب: .6 انًؤلد )فٍ حانح إَماف ذشغُم انضس  اإلٌقافأثُاء ذشغُم انًىسُمً، إرا نى ذكٍ فٍ انىظع  بكزة

Scratch فٍ حانح عذو ذطثُك أٌ ظغػ عهً تكشج انرزتزب(، فئٌ ذذوَش تكشج انرزتزب َؤدٌ إنً أو

 .Pitch Bendأصساس  صَادج/اَخفاض سشعح انًىسُمً يثم

 

وحدات رئيسية 4وضع 

استخدام الوضع (، ٌجب Deck C/Deck Dبعد تبدٌل الوحدات الرئٌسٌة )باستخدام األزرار 
المماثل لتأثٌر تالشً درجة صوت الجهاز على الوحدة الرئٌسٌة  االفتراضي لتأثير تالشي درجة الصوت

 DJتالشً درجة الصوت الخاص بجهاز  )مثال، ٌجب الوصول إلى نفس الموضع باستخدام تأثٌر
Console 4-Mx .ًكما هو موجود فً البرنامج( قبل التحكم فً تأثٌر التالش 

 

 وحدات رئيسية 4عناصر التحكم في  -ح
 وحدات رئٌسٌة: 4للتحكم فً الوضع ذي  زران تنقل

  الزرDeck C  ٌحول الوحدة الرئٌسٌةA  إلى الوحدة الرئٌسٌةC:  
، تقوم الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى لوحدة التحكم بالتحكم فً قيد التشغيل Deck Cعندما ٌكون الزر  -

 ٌومض باللون األحمر. C، وٌمكن للمشاهد رؤٌة الحرف " االفتراضيةCالوحدة الرئيسية "
، تقوم الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى لوحدة التحكم بالتحكم قيد إيقاف التشغيل Deck Cعندما ٌكون الزر  -

 ٌومض باللون األزرق. Aاالفتراضٌة، وٌمكن للمشاهد رؤٌة الحرف  Aئٌسٌة فً الوحدة الر

  الزرDeck C " ٌحول الوحدة الرئٌسٌةB" إلى الوحدة الرئٌسٌة "D:"  
، تقوم الوحدة الرئٌسٌة الٌمنى لوحدة التحكم بالتحكم فً الوحدة قيد التشغيل Deck Dعندما ٌكون الزر  -

 ٌومض باللون األحمر. Dن للمشاهد رؤٌة الحرف " االفتراضٌة، وٌمكDالرئٌسٌة "
، تقوم الوحدة الرئٌسٌة الٌمنى لوحدة التحكم بالتحكم فً قيد إيقاف التشغيل Deck Dعندما ٌكون الزر  -

 ٌومض باللون األزرق. B، وٌمكن للمشاهد رؤٌة الحرف " االفتراضيةBالوحدة الرئيسية "



 DJ Console 4-Mxعناصر التحكم في 

 التشغٌل/اإلٌقاف المؤقت .01

02. Cue )وضع نقاط إشارة بدء( 

03. Stop )الرجوع إلى نقطة إشارة البدء( 

 بكرة التذبذب )االستعراض واإلٌقاف المؤقت وتغٌٌر درجة الصوت( .04

 الترجٌع/التقدٌم السرٌع .05

06. Sync: كم بهامزامنة النبضات فً الدقٌقة مع الوحدة الرئٌسٌة األخرى التً ٌتم التح 

07. Pitch Scale -/+  خفض/زٌادة مقٌاس تأثٌر تالشً درجة الصوت (:+/-)مقٌاس درجة الصوت 

08. Pitch fader: ضبط سرعة التشغٌل 

 

 

ا :Pitch Resetحالة  .09 ًٌ  تظهر عندما تكون درجة الصوت فً وضع محاٌد فعل

10. Pitch bend -/+  لتشغٌلتغٌٌر مؤقت لسرعة ا /+(:-)تغٌٌر درجة الصوت 

 ملم( 6.35بوصة /  1/4موصل المٌكروفون )طرف توصٌل  .11

 مستوى صوت المٌكروفون .12

13. Deck Switch:  التبدٌل بٌن عناصر التحكم على الوحدتٌن الرئٌسٌتٌنA/C الٌسار( و(B/D 
 )الٌمٌن(

14. Microphone On/Off 

15. Shift:  12ى إل 7إلى الوظائف من  6إلى  1التبدٌل من الوظائف 

 قابلة للتعٌٌن 12إلى  7و 6إلى  1وظائف  :6-1األزرار  .16

 معادلة الوظٌفة األخٌرة التً تم تحمٌلها التعدٌل: .17

18. llKK: )كتم نطاق التردد )الترددات الثالثٌة/المتوسطة/الجهٌرة 

19. Source: إدخال  على الوحدة الرئٌسٌة باستخدام مصدر خارجً  استبدال تشغٌل المسار الُمحمل(
 الٌمنى(  على الوحدة الرئٌسٌة 4-3على الوحدة الرئٌسٌة الٌسرى وإدخال  1-2

 ضبط أقصى مستوى على الوحدة الرئٌسٌة :Gainبكرة  .20

21. Scratch: تمكٌن وضع اإلٌقاف المؤقت على بكر التذبذب 

22. Main volume:  2-1ضبط مستوى الصوت على الخرج 

 والملفات  تتحكم فً االستعراض فً مستعرض المجلد راض:عناصر التحكم فً االستع .23

24. Load On deck: تحمٌل المسار المحدد على الوحدة الرئٌسٌة 

 على الوحدة الرئٌسٌة  ضبط المستوٌات الثالثٌة والمتوسطة والجهٌرة :Equalizationبكر  .25

26. Cue Select: نالمٌكروفو  تضمٌن الوحدة الرئٌسٌة هذه فً معاٌنة 

27. Cue/Mix: سماعات الرأس بٌن   اختٌار ما تسمعه علىCue التً تم  )معاٌنة الوحدة الرئٌسٌة
 )الموسٌقى التً ٌتم تشغٌلها للحضور( Mixو  (Cue Selectتحدٌدها باستخدام األزرار 

 مستوى صوت سماعة الرأس .28

 ملم( 6.35بوصة /  1/4موصل سماعة الرأس )طرف توصٌل  .29

ٌتم التحكم بها   ٌعرض أي وحدة رئٌسٌة افتراضٌة لوحدة الرئٌسٌة التً ٌتم التحكم بها:عارض ا .30
 DJ Console 4-Mxعلى 

31. Cross fader: مزج الموسٌقى بٌن الوحدة )الوحدات( الرئٌسٌة  ( الٌسرىA وC )
 (Dو Bوالوحدة )الوحدات( الرئٌسٌة الٌمنى )

 الصوت على الوحدة الرئٌسٌةضبط مستوى  تأثٌر تالشً مستوى الصوت: .32

 

 

 

 

 استخدام البرنامج:

 التالٌة عناصر التحكماستخدام مواضع برامج بعد تبدٌل الوحدات الرئٌسٌة، ٌجب أوالً 

08. rldaf hctiP 
20. nclG 
 )الترددات الثالثٌة والمتوسطة والجهٌرة( Equalizationبكر  .25
 تأثٌر تالشً مستوى الصوت .32

 
كما هو  DJ Console 4-Mxر تحكم تدرٌجً إلى الموضع المماثل على جهاز ٌجب وصول كل عنص

 موضح فً البرامج قبل التمكن من السٌطرة على اإلعداد المعنً.

 
 

 


