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الصوتية املقاطع  مزج 

اللوحة األمامية: س�عات الرأس
استخدم األزرار التالية لالستعراض خالل املجلدات وامللفات.

 االستعراض خالل قا�ة
املجلدات أو خالل امللفات

الوصول إىل قا�ة امللفات يف مجلدتوسيع/طي بنية شجرة مجلد

...aifو aacو wmaو wavو mp3 :تنسيقات امللفات الصوتية األك� استخداًما DJUCED™ يدعم

اللوحة الخلفية: مكربات الصوت

تتيح لك املعاينة تحض³ املقطع الصو° التايل املراد تشغيله (بعد املقطع الصو° الذي تقوم بتشغيله حاليًا للمستمعª). ©كنك استخدام املعاينة ملزامنة مزج املقاطع الصوتية يعني ربط األغا¥، واحدة تلو األخرى، دون أي فجوات أو فرتات صمت بينها.

املقطع الصو° التايل املراد تشغيله، أو إليقاف املقطع الصو° مؤقتًا عند نقطة محددة بحيث يبدأ التشغيل من هذا املوضع املحدد. ك� ©كنك وضع عالمة، 

م� يتيح لك بدء تشغيل املقطع الصو° من هذه النقطة (يرجى الرجوع أيًضا إىل القسم 8 – وضع عالمة).
املقطع  بتشغيل  تبدأ  أن  ©كن   .(Bو  A) مجموعة  كل  إىل  صو°  مقطع  تحميل  بعد   1-4

.A الصو° عىل املجموعة

4-2 وقم بتعيª املقبض املستعرض ناحية املجموعة التي يتم تشغيل املقطع الصو° عليها 
(يف هذه الحالة، إىل اليسار).

ضبط  مقبض  خفض  أوالً  يجب   ،B املجموعة  عىل  الصو°  املقطع  معاينة  قبل   2-3
مستوى الصوت عىل املجموعة É Bاًما.

3-1 إذا كنت تقوم بتشغيل مقطع صو° عىل املجموعة A، وتريد معاينة املقطع 
.B الصو° التايل عىل املجموعة

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

3-8 حّرك املقبض املستعرض تدريجيًا يف اتجاه املجموعة B، حيث تم تحميل املقطع الصو° الذي قمت للتو Ìعاينته.

3-5 ابدأ تشغيل املقطع الصو° املراد معاينته عىل املجموعة B. وقم بتحض³ املقطع الصو° (مزامنة املقطع الصو°، وضع عالمة...).

 ª4-3 اضغط عىل الزر              عىل اللوحة األمامية. الصوت الذي سيتم تشغيله للمستمع
عرب مكربات الصوت سكون هو نفسه الصوت الذي يتم تشغيله عرب س�عات الرأس. 

قم بضبط مستوى الصوت يف س�عات الرأس باستخدام األزرار                        .

عندما يتبقى 30 ثانية عىل نهاية املقطع الصو°، يتم عرض تنبيه إلخبارك أنه حان 

الوقت لالستعداد لتشغيل املقطع الصو° التايل.

4-4 قبل نهاية املقطع الصو° الجاري تشغيله، ابدأ تشغيل املقطع الصو° الذي تم تحميله 
.B عىل املجموعة

4-6 إلجراء االنتقال، حّرك املقبض املستعرض تدريجيًا تجاه املجموعة التي يتم تشغيل املقطع 
.(ªيف هذه الحالة، إىل اليم) الصو° الجديد عليها

3-3 اضغط عىل الزر            املوجود عىل املجموعة B (املجموعة التي تم تحميل املقطع الصو° املراد معاينته عليها).

.B (عدد الدقات يف الدقيقة) بالضغط عىل الزر              عىل املجموعة BPM زامنةÌ 3-6 قم

صو° مقطع  معاينة 

.Scratch وضع ª5-1 اضغط عىل الزر               لتمك. 5-2 ابدأ تشغيل مقطع صو° تم تحميله عىل املجموعة A، مثالً

5-3 ضع يدك عىل عجلة التمرير عىل املجموعة A، ك� هو موضح يف 
الرسم التوضيحي.

5-4 اضغط ألسفل قليالً عىل عجلة التمرير...

5-5 ... ثم أدر عجلة التمرير برفق إىل اليمª وإىل اليسار، عىل التوايل.
 DJUCED™ سيقوم .B لتحميل املقطع الصو° عىل املجموعة Load B أو اضغط عىل ،A لتحميل املقطع الصو° عىل املجموعة  Load A 2-2 بعد تحديد مقطع صو°، اضغط عىل

تلقائيًا بتحليل BPM (عدد الدقات يف الدقيقة) للمقطع الصو° الذي قمت بتحميله.

الصوت ومكربات  الرأس  س�عات  توصيل  DJUCED™ املوسيقى يف تحميل 

3-4 اضغط عىل الزر             قبل بدء تشغيل املقطع الصو° املراد معاينته. ونظًرا ألنك قد قمت بالفعل بتعيª مقبض ضبط مستوى الصوت عىل أقل درجة، فلن يسمع املستمعون أي 
صوت للمقطع الصو° – و©كنك وحدك س�ع صوت املقطع الصو° عرب س�عات الرأس. قم بضبط مستوى الصوت يف س�عات الرأس باستخدام األزرار                        .
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A

اللوحات استخدام  الهواء يف  التحكم  وحدة  استخدام  عالمة وضع  تشغيل قا�ة  إنشاء 

يتم تشغيل التأث�ات والتكرارات الحلقية والعينات باستخدام اللوحات.

مستشعر  فوق  يدك  حّرك  اللوحة،  عىل  الضغط  وأثناء  اللوحات،  إحدى  عىل  اضغط   2-7
التقارب لتعديل التأث�.

التقارب استشعار  أداة  الوظائف +  متعددة  لوحدات 

العالمة مقصود بها عالمة ©كنك وضعها يف مقطع موسيقي. وهي تسمح لك ببدء تشغيل املقطع الصو¡ من هذه النقطة. قا�ة التشغيل هي عبارة عن مجموعة من املقاطع الصوتية التي تجميعها - كجزء من نوع مع» (موسيقى 

إلكرتو، أو موسيقى الروك...) أو سمة معينة (مفضالت، حفلة، عيد ميالد، الث³نينات...).

6-1 تطبيق تأث� عىل مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن.

6-2 تشغيل عينة عىل مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن

.Playlists تظهر قا�ة التشغيل الجديدة يف املجلد

9-3 ارجع إىل املجلد الذي يحتوي عىل مقاطع املوسيقى الخاصة بك، باستخدام هذه األزرار:

9-4 يف ™DJUCED، حدد مقطع صو¡ واحد أو أكÃ باستخدام املاوس.
عن طريق الضغط مع االستمرار عىل املفتاح SHIFT عىل لوحة املفاتيح بالكمبيوتر الخاص بك، ©كنك تحديد عدة ملفات متتالية.

.("My Playlist" ،فيه هذه الحالة) قم بسحب امللفات املحددة وإفالتها يف قا�ة التشغيل التي قمت بإنشائها

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

اضغط عىل الزر           .

6-3 إنشاء تكرار حلقي وتشغيله من مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن

اضغط عىل الزر             .

التأث�  لتشغيل   Ãأك أو  لوحة  عىل  برفق  اضغط 

(التأث�ات).

اضغط عىل لوحة واحدة أو أكÃ لتشغيل العينات (مقطع موسيقى أو 

صوت  مستوى  ارتفع  اللوحة،  عىل  الضغط  زاد  وكل³  قص�).  صوت 

العينة التي يتم تشغيلها. وعند تشغيل عينة عىل لوحة، ستظل اللوحة 

مضاءة بنفس مدة تشغيل العينة: رËا تكون ثانية واحدة ملقطع صوت 

قص� مثل دقة طبل؛ أو بضع ثوان لعينة موسيقى (عىل سبيل املثال).

التأث� املطابق يف ™DJUCED، ويتم تطبيقه عىل  يتم عرض 

املقطع الصو¡ الجاري تشغيله.

انقر فوق الزر           (يف برنامج ™DJUCED) لحذف العالمة.

8-1 اضغط عىل الزر               لوضع عالمة يف املقطع الصو¡ الذي تم تحميله عىل املجموعة A مثالً.

8-2 اضغط عىل الزر             مرة أخرى لبدء التشغيل من العالمة التي وضعتها يف املقطع الصو¡.

Effects

Sample

عندما يكون أحد املقاطع الصوتية قيد التشغيل، اضغط عىل اللوحة 1 إلنشاء بداية التكرار الحلقي (أو نقطة "بداية التكرار الحلقي")، ثم اضغط عىل اللوحة 2 يف النقطة 

التي تريد تحديد نهاية التكرار الحلقي عندها (أو نقطة "نهاية التكرار الحلقي").

استخدم الخطوط العمودية يف ™DJUCED (خط واحد = دقة واحدة)، وكذلك مقطع املوسيقى الجاري تشغيله ملساعدتك يف تحديد أفضل مكان لنهاية الحلقة.

يقوم ™DJUCED بتشغيل جزء من املقطع الصو¡ كتكرار حلقي. اضغط عىل اللوحة 2 للخروج من التكرار الحلقي والرجوع إىل وضع التشغيل الطبيعي.

اضغط عىل اللوحة 3 لتقسيم مدة التكرار الحلقي إىل نصف»، واضغط عىل 4 ملضاعفة مدة التكرار.

Loopsاضغط عىل الزر             .

7Effects-1اضغط عىل             .

بدء العمل مع

DJUCED™و DJ CONTROL AIR 

9-2 انقر فوق الزر             إلنشاء قا�ة تشغيل. أدخل اس³ً لقا�ة التشغيل، ثم انقر فوق OK (موافق).

9-1 حدد أحد املقاطع الصوتية التي تريد إضافتها إىل قا�ة التشغيل، باستخدام هذه 
األزرار.

يظهر الزر             عىل اليسار.
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Loops Effects Sample

Loops Effects Sample

Loops Effects Sample

Loops Effects Sample

Loops Effects Sample
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Loops Effects Sample

Min Max

A

اللوحات استخدام  الهواء يف  التحكم  وحدة  استخدام  عالمة وضع  تشغيل قا�ة  إنشاء 

يتم تشغيل التأث�ات والتكرارات الحلقية والعينات باستخدام اللوحات.

مستشعر  فوق  يدك  حّرك  اللوحة،  عىل  الضغط  وأثناء  اللوحات،  إحدى  عىل  اضغط   2-7
التقارب لتعديل التأث�.

التقارب استشعار  أداة  الوظائف +  متعددة  لوحدات 

العالمة مقصود بها عالمة ©كنك وضعها يف مقطع موسيقي. وهي تسمح لك ببدء تشغيل املقطع الصو¡ من هذه النقطة. قا�ة التشغيل هي عبارة عن مجموعة من املقاطع الصوتية التي تجميعها - كجزء من نوع مع» (موسيقى 

إلكرتو، أو موسيقى الروك...) أو سمة معينة (مفضالت، حفلة، عيد ميالد، الث³نينات...).

6-1 تطبيق تأث� عىل مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن.

6-2 تشغيل عينة عىل مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن

.Playlists تظهر قا�ة التشغيل الجديدة يف املجلد

9-3 ارجع إىل املجلد الذي يحتوي عىل مقاطع املوسيقى الخاصة بك، باستخدام هذه األزرار:

9-4 يف ™DJUCED، حدد مقطع صو¡ واحد أو أكÃ باستخدام املاوس.
عن طريق الضغط مع االستمرار عىل املفتاح SHIFT عىل لوحة املفاتيح بالكمبيوتر الخاص بك، ©كنك تحديد عدة ملفات متتالية.

.("My Playlist" ،فيه هذه الحالة) قم بسحب امللفات املحددة وإفالتها يف قا�ة التشغيل التي قمت بإنشائها

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

اضغط عىل الزر           .

6-3 إنشاء تكرار حلقي وتشغيله من مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن

اضغط عىل الزر             .

التأث�  لتشغيل   Ãأك أو  لوحة  عىل  برفق  اضغط 

(التأث�ات).

اضغط عىل لوحة واحدة أو أكÃ لتشغيل العينات (مقطع موسيقى أو 

صوت  مستوى  ارتفع  اللوحة،  عىل  الضغط  زاد  وكل³  قص�).  صوت 

العينة التي يتم تشغيلها. وعند تشغيل عينة عىل لوحة، ستظل اللوحة 

مضاءة بنفس مدة تشغيل العينة: رËا تكون ثانية واحدة ملقطع صوت 

قص� مثل دقة طبل؛ أو بضع ثوان لعينة موسيقى (عىل سبيل املثال).

التأث� املطابق يف ™DJUCED، ويتم تطبيقه عىل  يتم عرض 

املقطع الصو¡ الجاري تشغيله.

انقر فوق الزر           (يف برنامج ™DJUCED) لحذف العالمة.

8-1 اضغط عىل الزر               لوضع عالمة يف املقطع الصو¡ الذي تم تحميله عىل املجموعة A مثالً.

8-2 اضغط عىل الزر             مرة أخرى لبدء التشغيل من العالمة التي وضعتها يف املقطع الصو¡.

Effects

Sample

عندما يكون أحد املقاطع الصوتية قيد التشغيل، اضغط عىل اللوحة 1 إلنشاء بداية التكرار الحلقي (أو نقطة "بداية التكرار الحلقي")، ثم اضغط عىل اللوحة 2 يف النقطة 

التي تريد تحديد نهاية التكرار الحلقي عندها (أو نقطة "نهاية التكرار الحلقي").

استخدم الخطوط العمودية يف ™DJUCED (خط واحد = دقة واحدة)، وكذلك مقطع املوسيقى الجاري تشغيله ملساعدتك يف تحديد أفضل مكان لنهاية الحلقة.

يقوم ™DJUCED بتشغيل جزء من املقطع الصو¡ كتكرار حلقي. اضغط عىل اللوحة 2 للخروج من التكرار الحلقي والرجوع إىل وضع التشغيل الطبيعي.

اضغط عىل اللوحة 3 لتقسيم مدة التكرار الحلقي إىل نصف»، واضغط عىل 4 ملضاعفة مدة التكرار.

Loopsاضغط عىل الزر             .

7Effects-1اضغط عىل             .

بدء العمل مع

DJUCED™و DJ CONTROL AIR 

9-2 انقر فوق الزر             إلنشاء قا�ة تشغيل. أدخل اس³ً لقا�ة التشغيل، ثم انقر فوق OK (موافق).

9-1 حدد أحد املقاطع الصوتية التي تريد إضافتها إىل قا�ة التشغيل، باستخدام هذه 
األزرار.

يظهر الزر             عىل اليسار.



9
CRÉER UNE LISTE DE LECTURE

Une liste de lecture -ou playlist- est un ensemble de morceaux que vous pouvez 
regrouper sous un genre (électro, rock,...) ou un thème (favoris, soirée, 
anniversaire, 80s,...) précis.

La nouvelle liste de lecture apparaît dans le dossier Playlists.

9.3 Retournez au dossier contenant votre
 musique en utilisant les boutons suivants :

9.4 Dans DJUCED™, sélectionnez un ou plusieurs morceaux avec la souris.
 En maintenant appuyée la touche MAJ de votre clavier, vous pouvez sélectionner plusieurs �chiers
 consécutifs.
 Faites glisser les �chiers sélectionnés vers la liste de lecture créée. Ici, “My Playlist”.

9.2 Cliquez sur le bouton pour créer une liste de lecture.
 Saisissez un nom pour la liste de lecture, puis cliquez sur OK.

9.1 Mettez en surbrillance l’un des morceaux que
 vous souhaitez ajouter à la liste de lecture en
 utilisant les boutons suivants :

Le bouton apparaît désormais à gauche.

Hercules is a division of 
Guillemot Corporation
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Loops Effects Sample

Min Max

A

اللوحات استخدام  الهواء يف  التحكم  وحدة  استخدام  عالمة وضع  تشغيل قا�ة  إنشاء 

يتم تشغيل التأث�ات والتكرارات الحلقية والعينات باستخدام اللوحات.

مستشعر  فوق  يدك  حّرك  اللوحة،  عىل  الضغط  وأثناء  اللوحات،  إحدى  عىل  اضغط   2-7
التقارب لتعديل التأث�.

التقارب استشعار  أداة  الوظائف +  متعددة  لوحدات 

العالمة مقصود بها عالمة ©كنك وضعها يف مقطع موسيقي. وهي تسمح لك ببدء تشغيل املقطع الصو¡ من هذه النقطة. قا�ة التشغيل هي عبارة عن مجموعة من املقاطع الصوتية التي تجميعها - كجزء من نوع مع» (موسيقى 

إلكرتو، أو موسيقى الروك...) أو سمة معينة (مفضالت، حفلة، عيد ميالد، الث³نينات...).

6-1 تطبيق تأث� عىل مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن.

6-2 تشغيل عينة عىل مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن

.Playlists تظهر قا�ة التشغيل الجديدة يف املجلد

9-3 ارجع إىل املجلد الذي يحتوي عىل مقاطع املوسيقى الخاصة بك، باستخدام هذه األزرار:

9-4 يف ™DJUCED، حدد مقطع صو¡ واحد أو أكÃ باستخدام املاوس.
عن طريق الضغط مع االستمرار عىل املفتاح SHIFT عىل لوحة املفاتيح بالكمبيوتر الخاص بك، ©كنك تحديد عدة ملفات متتالية.

.("My Playlist" ،فيه هذه الحالة) قم بسحب امللفات املحددة وإفالتها يف قا�ة التشغيل التي قمت بإنشائها

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

اضغط عىل الزر           .

6-3 إنشاء تكرار حلقي وتشغيله من مقطع صو¡ تم تحميله وجار تشغيله اآلن

اضغط عىل الزر             .

التأث�  لتشغيل   Ãأك أو  لوحة  عىل  برفق  اضغط 

(التأث�ات).

اضغط عىل لوحة واحدة أو أكÃ لتشغيل العينات (مقطع موسيقى أو 

صوت  مستوى  ارتفع  اللوحة،  عىل  الضغط  زاد  وكل³  قص�).  صوت 

العينة التي يتم تشغيلها. وعند تشغيل عينة عىل لوحة، ستظل اللوحة 

مضاءة بنفس مدة تشغيل العينة: رËا تكون ثانية واحدة ملقطع صوت 

قص� مثل دقة طبل؛ أو بضع ثوان لعينة موسيقى (عىل سبيل املثال).

التأث� املطابق يف ™DJUCED، ويتم تطبيقه عىل  يتم عرض 

املقطع الصو¡ الجاري تشغيله.

انقر فوق الزر           (يف برنامج ™DJUCED) لحذف العالمة.

8-1 اضغط عىل الزر               لوضع عالمة يف املقطع الصو¡ الذي تم تحميله عىل املجموعة A مثالً.

8-2 اضغط عىل الزر             مرة أخرى لبدء التشغيل من العالمة التي وضعتها يف املقطع الصو¡.

Effects

Sample

عندما يكون أحد املقاطع الصوتية قيد التشغيل، اضغط عىل اللوحة 1 إلنشاء بداية التكرار الحلقي (أو نقطة "بداية التكرار الحلقي")، ثم اضغط عىل اللوحة 2 يف النقطة 

التي تريد تحديد نهاية التكرار الحلقي عندها (أو نقطة "نهاية التكرار الحلقي").

استخدم الخطوط العمودية يف ™DJUCED (خط واحد = دقة واحدة)، وكذلك مقطع املوسيقى الجاري تشغيله ملساعدتك يف تحديد أفضل مكان لنهاية الحلقة.

يقوم ™DJUCED بتشغيل جزء من املقطع الصو¡ كتكرار حلقي. اضغط عىل اللوحة 2 للخروج من التكرار الحلقي والرجوع إىل وضع التشغيل الطبيعي.

اضغط عىل اللوحة 3 لتقسيم مدة التكرار الحلقي إىل نصف»، واضغط عىل 4 ملضاعفة مدة التكرار.

Loopsاضغط عىل الزر             .

7Effects-1اضغط عىل             .

بدء العمل مع

DJUCED™و DJ CONTROL AIR 

9-2 انقر فوق الزر             إلنشاء قا�ة تشغيل. أدخل اس³ً لقا�ة التشغيل، ثم انقر فوق OK (موافق).

9-1 حدد أحد املقاطع الصوتية التي تريد إضافتها إىل قا�ة التشغيل، باستخدام هذه 
األزرار.

يظهر الزر             عىل اليسار.


