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التثبيت

يتوفر املزيد من املعلومات )منتديات وبرامج تعليمية ومقاطع فيديو...( عىل موقع  
www.HERCULESDJMIXROOM.com

http://demo.hercules.com/djcontrol-glow.html
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انتقل إىل

DJControl Glow قم بتنزيل برامج تشغيل

قم بتنزيل برنامج DJUCED™ 18° وتثبيته 

DJUCED™ 18° قم بتشغيل برنامج

 قم بتثبيت DJControl Glow عىل الكمبيوتر الخاص3

DJCONTROL GLOW و DJUCED™ 18°  بدء العمل مع
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يف معظم بطاقات الصوت املنترشة يف السوق يتم التضخيم االبتدايئ يف املخارج 2-1. بالتايل ميكنك توجيه صوت "سامعات الرأس" إىل 
املخارج 2-1 والخليط إىل املخارج 3-4.

الرأس الصوت وسامعات  مكربات  1 - توصيل 

الخاص بك الكمبيوتر  يف  اسرتيو  ببطاقة صوت  1-1 توصيل 

القنوات متعددة  ببطاقة صوت خارجية  1-2 التوصيل 

تأكد من عدم توصيل أي يشء مبخرج سامعات الرأس، حيث قد يؤثر ذلك عىل عمل املخارج األخرى.
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DJUCED™ 18° املوسيقى يف 2 -  تحميل 

وامللفات املجلدات  لالستعراض خالل  التالية  األزرار  .استخدم 

االستعراض خالل قامئة  املجلدات 
أو خالل امللفات

توسيع/طي بنية شجرة مجلد

الكمبيوتر. بك عىل  الخاصة  املوسيقى  ملفات  فيه  املخّزنة  املوقع  إىل  2-1 استعرض 

مبجرد الوصول إىل املقطع الذي تريد استخدامه )يتم متييز املقطع(، اضغط عىل تحميل A لتحميل املقطع املوجود يف املجموعة A أو اضغط 
الرضبات يف  بتحليل BPM )عدد  عىل تحميل B لتحميل املقطع املوجود يف املجموعة B. سيقوم DJUCED™ 18° تلقائيًا 

الدقيقة( للمقطع الصويت الذي قمت بتحميله ووضع نقطة رمز عند أول رضبة يف املقطع.

يف  امللفات  قامئة  إىل  الوصول 
مجلد

يتيح لك  DJUCED™18° تشغيل أشهر تنسيقات ملفات الصوت )mp3 و wav و wma و ...aif ( إذا تم 
تثبيت برنامج الرتميز عىل جهاز الكمبيوتر. قم بتثبيت iTunes وWindows Media Player... إذا مل تكن 

مثبتة مسبقاً عىل جهازك. 
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تتيح لك املعاينة تحضري املقطع الصويت التايل املراد تشغيله )بعد املقطع الصويت الذي تقوم بتشغيله حالًيا للمستمعني(. ميكنك استخدام 
املعاينة ملزامنة املقطع الصويت التايل املراد تشغيله، أو إليقاف املقطع الصويت مؤقًتا عند نقطة محددة بحيث يبدأ التشغيل من هذا املوضع 
املحدد. كام ميكنك وضع عالمة، مام يتيح لك بدء تشغيل املقطع الصويت من هذه النقطة )يرجى الرجوع أيًضا إىل القسم 6 – استخدام 

نقاط الرمز(.

A B

3 - معاينة مقطع صويت

.B املجموعة التايل عىل  الصويت  املقطع  معاينة  املجموعة A، وتريد  مقطع صويت عىل  بتشغيل  تقوم  كنت  3-1 إذا 

ملعاينة مقطع صويت، يجب أن يكون لديك بطاقة صوت متعددة القنوات.
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عليها(. معاينته  املراد  الصويت  املقطع  تحميل  تم  التي  املجموعة B )املجموعة  الزر  املوجود عىل  3-2 اضغط عىل 

الصويت، وضع  املقطع  الصويت )مزامنة  املقطع  بتحضري  املجموعة B. وقم  معاينته عىل  املراد  الصويت  املقطع  تشغيل  3-3  ابدأ 
عالمة...(.
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.B املجموعة تحميله عىل  تم  الذي  الصويت  املقطع  تشغيل  تشغيله، ابدأ  الجاري  الصويت  املقطع  نهاية  4-5 قبل 

الزر  اضغط عىل  لتشغيله. ثم  تستعد  الذي  الدقيقة )RBM( للمقطع  يف  الدقات  عدد  مبزامنة  اإليقاع، قم  بنفس  انتقال  4-6 لضامن 
الذي  للمقطع  الدقيقة  يف  الدقات  عدد  متطابقاً مع  املقطع  لهذا  الدقيقة  يف  الدقات  عدد  الدوار ب )1( لجعل  القرص  Sync عىل 
سيتم االنتهاء منه )عىل القرص الدوار أ(.أو ميكنك تعديل BPM ليطابق BPM الخاص باملقطع املوجود عىل املجموعة A باستخدام 

املقبض الدوار الخاص بدرجة الصوت )2(.

الحالة،  عليها )يف هذه  الجديد  الصويت  املقطع  تشغيل  يتم  التي  املجموعة  تجاه  تدريجيًا  املستعرض  املقبض  4-7  إلجراء االنتقال، حّرك 
إىل اليمني(.

B

B B

12

A B
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كام هو موضح  للصوت  التدريجي  الخفض  أدوات  مواضع  دوار )أ و ب(. حدد  قرص  كل  واحد عىل  مقطع  بتحميل  قمت  4-1 لقد 
أدناه. 

.A املجموعة الصويت عىل  املقطع  بتشغيل  تبدأ  أن  كل مجموعة )A وB(. ميكن  إىل  مقطع صويت  تحميل  4-2 بعد 

األزرار. باستخدام  الرأس  الصوت يف سامعات  بضبط مستوى  4-3 قم 

مقطع(. الدوار ب )الرجاء مراجعة 3. معاينة  القرص  املعاينة عىل  4-4 حدد 

A

A B

A B

الصوتية املقاطع  4 - مزج 

مزج املقاطع الصوتية يعني ربط األغاين، واحدة تلو األخرى، دون أي فجوات أو فرتات صمت بينها.
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وتشغيله  تحميله  تم  مقطع  من  وتشغيلها  5-2 إنشاء حلقة 

.Loops الوضع إىل  اضغط عىل زر Shift للدخول 
الوضع Loops )= حلقات(. اآلن يف  إذا مل يكن الزر Shift مضاًء، فأنت 

الوضع Fx )= تأثريات(. اآلن يف  إذا كان الزر Shift مضاًء فأنت 

يف وضع الحلقات، عند تشغيل مقطع، اضغط عىل الزر 1 إلنشاء بداية الحلقة )أو نقطة "بداية الحلقة"(، ثم اضغط عىل الزر 2 يف اللحظة 
التي تريد عندها وضع نهاية الحلقة )أو نقطة "نهاية الحلقة"(.

التشغيل، ملساعدتك يف  قيد  املوسيقى  إىل  واحدة(، باإلضافة  واحد = دقة  استخدم الخطوط العمودية يف DJUCED™ 18° )خط 
تحديد أفضل مكان لنهاية الحلقة.

العادي. التشغيل  إىل  والعودة  الحلقة  من  الزر 2 للخروج  كحلقة. اضغط عىل  املقطع  يقوم DJUCED™ 18° بتشغيل جزء من 

اضغط عىل الزر 3 لتقسيم طول الحلقة إىل نصفني وعىل الزر 4 ملضاعفة طول الحلقة.

÷2 X2
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تعد التصفية )أو مجموعة التصفيات( هي إحدى التأثريات التي تعمل عىل تعديل الصوت: الصدى، ارتداد الصدى...
الحلقة هي جزء من مقطع تحدد بدايته ونهايته، ويتم تشغيله بشكل متكرر.

وتشغيله   تحميله  تم  مقطع  تأثري عىل  5-1 تطبيق 

.Fx الوضع إىل  اضغط عىل زر Shift للدخول 
الوضع Loops )= حلقات(. اآلن يف  إذا مل يكن الزر Shift مضاًء، فأنت 

الوضع Fx )= تأثريات(. اآلن يف  إذا كان الزر Shift مضاًء فأنت 

يف وضع التأثريات، اضغط عىل أحد األزرار لتطبيق تأثري واحد أو عدة أزرار لتطبيق مجموعة من التأثريات. يتم عرض التأثري أو التأثريات 
.DJUCED™ 18°  املتطابقة يف

قم بلف املقبض الدوار لضبط التأثري املصاحب.

والحلقات 5 - التأثريات 
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6-1 أثناء تشغيل املقطع الصويت، أوقف التشغيل 
بالضغط عىل الزر  . ثم حدد مكان نقطة الرمز 

. بالضغط عىل الزر 

. عندما تحرر الزر   6-2 للذهاب إىل نقطة رمز قمت بتحديدها سابًقا، ابدأ التشغيل ثم اضغط عىل زر 
 .  سيتوقف التشغيل. ملواصلة التشغيل من نقطة الرمز، اضغط عىل زر  واترك الزر 

، سيبدأ  6-3 عندما تضغط عىل الزر 
التشغيل من آخر نقطة رمز قمت بتحديدها يف 

املقطع الصويت وينتهي عندما حررت الزر.

للذهاب إىل نقطة رمز وبدء التشغيل اضغط عىل 

.  + 

)DJUCED™ 18°اضغط عىل  )يف
لحذف نقطة رمز. 

A

الرمز نقاط  6 - استخدام 

نقطة الرمز هي عالمة ميكنك وضعها يف مقطع موسيقى. فهي تتيح لك بدء تشغيل املقطع من هذه النقطة.

تشغيل 7 - إنشاء قامئة 

الزر  عىل اليسار.  يظهر 
أكرث  أو  واحد  مقطع صويت  يف DJUCED™ 18°، حدد 

باستخدام املاوس.

عن طريق الضغط مع االستمرار عىل املفتاح SHIFT عىل لوحة 
املفاتيح بالكمبيوتر الخاص بك، ميكنك تحديد عدة ملفات متتالية.
قم بسحب امللفات املحددة وإفالتها يف قامئة التشغيل التي قمت 

.)"My Playlist" ،بإنشائها )فيه هذه الحالة

الزر  إلنشاء قامئة تشغيل. أدخل اساًم لقامئة  فوق   انقر 
التشغيل، ثم انقر فوق OK )موافق(.  

.Playlists تظهر قامئة التشغيل الجديدة يف املجلد

حدد أحد املقاطع الصوتية التي تريد إضافتها إىل قامئة التشغيل، 
باستخدام هذه األزرار.

ارجع إىل املجلد الذي يحتوي عىل مقاطع املوسيقى الخاصة بك، 
باستخدام هذه األزرار:


