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وتالصموجاتانتقالعلىالطبيعةفيالصوتسماعيعتمد
ومنان،اإلنسأذنإلىليصل(الهواء)ناقلوسطفي(التماثلية)
.تصو إلىالموجاتهذهبترجمةالعصبيالجهازيقومثم
الترددمنبكلالصوتموجاتقياسيمكن(Frequency)

ئصالخصاعنللتعبيرعلميأسلوبفالتردد(Pitch)والشدة
لدىجالناتاإلحساسعنفتعبرالشدةأماللصوت،الطبيعية
.الصوتسماععنداإلنسان

مقدمة وحقائق حول األصوات
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إنتاج األصوات في التطبيقات الوسائط المتعددة

لهادةالمتعدالوسائطعروضإخراجفيالصوتعناصرتعتبر

اساالحسنقلللصوتيمكنحيث,الصورةعناصرأهميةنفس

فإناهذمنوأكثر,أيضا  والعواطفوبالمكانبالزمانبالواقعية

.شفاهةالمعلوماتاستقبالعلىتعودوااألشخاصمنالعديد

واحدبعدذايعتبرصوتبدونالمتعددةالوسائطعرضإن,

تلفزيونللالصوتمفتاحغلقعندبسهولةذلكمنالتأكدويمكنك

دونببسيطمعنىلهااألفعالأنفستجدفقط،الصورةومشاهدة
.لهااألصواتمصاحبة
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عددةإنتاج األصوات في التطبيقات الوسائط المت: تابع

الموالكالموسيقىوهيأنواعثالثةإلىاألصواتتقسيميمكن

هواقعيإلىاألصواتتقسيميمكنكما,الصوتيةوالمؤثرات

يفواقعهوعماتعتبرالتيهيالواقعيةفاألصوات,ومجردة

علىرالتأثيفيتساعدالتيفهيالمجردةاألصواتأما,الحقيقة

ذلكالومث,للمستمعإرسالهالمطلوبالمعنىأوالمحتوىتوصيل
.لألفالموالتصويريةالموسيقى

6-5القائمة



MIDIتقنية ميدي 

تقنية الصوت الرقمي

تقنيات الصوت في الحاسب

7-5القائمة



استخدام األصوات في تطبيقات الوسائط

متعددةالالوسائطتطبيقاتفيالوظائفمنالعديدالرقميالصوتيؤدي:

.المتعددةالوسائطبرامجبيئاتعلىالالزمةالمؤثراتإضافة-

.البرنامجوواجهاتالمستخدمبينالتفاعلإغناء-

التيكتلكالوسائطبرامجلبعضاألساسيةالمادةالصوتيشكلقد-
.الخ...وجغرافيتهاالبالدتاريخعلىتتحدث

8-5التالي



استخدام األصوات في تطبيقات الوسائط: تابع

برامجفيالدمجهكبيرةصعوباتالرقميالصوتتقنيةتواجهلم
مفهومورظهسبقتالصوتترقيمتقنيةألنالمتعددةالوسائط
الرقميةريوالستيأجهزةصناعةبفضلبسنينالمتعددةالوسائط
.المنزلية

ونقاءةجودمستوىإلىالوصولالرقميةالصوتألجهزةيمكنال
:التاليةلألسباب(التماثليالصوت)اإلنسانصوت

سبالحانظمفيالمستخدمةالصوتيةالمعداتجـودةفيالتفـاوت-
.اآللي

عملياتإجراءلدى(Sampling)العيناتأخذمعدالتفيالتفاوت-
.الرقميةاإلشارةإلىالتماثليةاإلشارةمنالصوتتحويل

9-5التالي



ةترقيم اإلشارة التماثلي

عيناتأخذعلىمعينةلدالةالرقميالتمثيليقوم(Samples)من
الرقميةقيمالوتسجيلدورية،بصورةالمتغيربهايمرالتيالقيم
سائرسجيلتفيهايتمالالرقميةالطريقةأنبمعنىالعينات،لهذه
تسجلبل،التماثليةالطريقةفيكماالمتغيريتخذهاالتيالقيم
التيالقيملتهمفيمااالختيارعليهايقعالتيالعيناتقيمفقط
يمرالتيقيمالإهمالإن.متتاليتينعينتينبينالمتغيربهايمر
منقدرياعضفييتسببمتتاليتينعينتينبينالمتغيربها

.األصليةالصوتإشارةمعلومات

10-5التالي



ةترقيم اإلشارة التماثلي: تابع

الجوانبنبيالتوازنمراعاةينبغيالتماثليةاإلشارةترقيمعند
الجانبتمثلي.العيناتأخذمعدليتركهاالتيوالسلبيةاإليجابية
ومطابقةلالتمثيدقةزيادةفيالعيناتأخذمعدللزيادةاإليجابي
ضخامةيفالسلبيالجانبيتمثلفيماللواقع،الناتجالصوت

صوتفاتملُينتجمماالترقيمعمليةعنالناتجةالبياناتكتل
.رةكبيتخزينمساحةإلىبالتاليتحتاجكبيرةأحجامذات

11-5التالي



ترقيم اإلشارة التماثلية: تابع

قراصاألوتسجيلصناعةفيالعيناتألخذالمستخدمالمعدل●
منعينة44100أخذبمعنىكيلوهرتز؛44.1هوالموسيقية
اليحو إلىبحاجةنكونالحالةهذهوفيثانية،كلالصوت

قيموسيمقطعلتسجيلالتخزينمساحةمنميجابايت10
.فقطواحدةدقيقةلمدة(ستيريو)مجسم

دةالمعالتسجيالتفيالعيناتأخذمعدلتخفيضيمكن●
.الصوتجودةمقابلالمتعددةالوسائطألغراض

12-5التالي



ترقيم اإلشارة التماثلية: تابع

علىيالتالتسجفيالصوتترقيمعنالناتجالملفحجميعتمد
عونو العينة،حجمالصوت،تشغيلزمنالعينات،أخذمعدل

:التاليةللمعادلةوفقا  (مجسمأوأحادي)الصوت

زمن)x(العيناتأخذمعدل)=الملفحجم
الصوتنوعx(8/العينةحجم)x(التسجيل

13-5التالي



إلىليالتماثالصوتلتحويلالمحاوالتمنبالعديدالعلماءقام
:ذلكمنالهدفوكانكهربائية،إشارات

.كبيرةلمسافاتالصوتنقل-
.الصوتوتخزينمعالجة-

أواألشخاصعنالناتجةاألصواتتحويلباإلمكانأصبح
وهخاصجهازاستخدامخاللمنكهربائيتيارإلىاألجهزة

الشكلفيمعالجتهايتمحيث(Microphone)المايكروفون
موجاتإلىإعادتهاثمومنوتخزينهابعضمعومزجهاالتماثلي
.(Speakers)السماعاتاستخدامطريقعنصوت

تقنية الصوت الرقمي

14-5التالي



عودة

تقنية الصوت الرقمي: تابع

الصوتةإشار لتحويلاآلليالحاسبفيالصوتبطاقةتستخدم
سمىتخاصةإلكترونيةدوائرطريقعنرقميةإلىالتماثلية
.(A\Dمحوالت)الرقميةإلىالتماثليةالمحوالت

ماثليةتإشارةإلىإعادتهامنالبدالرقميةالصوتإشارةلسماع
الحاسبفيالصوتبطاقةفيخاصةإلكترونيةدوائرباستخدام
.D\Aالتماثليةإلىالرقميةالمحموالتتسمى

ةمعالجيمكنالرقميالشكلإلىالصوتإشارةتحويلعند
.والنسخوالنقلالتخزينحيثمناألصوات
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MIDIتقنية الصوت ميدي 

قيةالموسياآلالتمعالمباشرالتواصلاآلليللحاسبيمكن
Musical(MIDI)تقنيةباستخداماإللكترونية Instrument

Digital Interfaceنيةاإللكترو الموسيقيةالمقطوعاتتسجيل
عادة طريقعنوذلكبه،الخاصالصوتنظامباستخدامبثهاوا 
لغةبمكتوبةأوامرعلىبناءااالصطناعيةاألصواتتركيب

(MIDI).
ملفاتتشبيهيمكن(MIDI)وسيقيةالمفالنوتةالموسيقية،بالنوتة

علىتحتويولكنهاموسيقيةتسجيالتأيةعلىتحتويال
عاتالمقطو عزفعليهابناءللعازفينيمكنعالماتمجموعة
.قبلمنسمعوهاقديكونواأندونالموسيقية
16-5التالي



MIDIتقنية الصوت ميدي : تابع

وهي(MIDI)نظامتحتالعاملةاألجهزةالتصالطريقةمنأكثرهناك
تصال  ميكوناالصطناعيةاألصواتلتركيبجهازا  تتضمنماغالبا  

الحاسبيرسلعندما.خاصMIDIكابلطريقعناآلليبالحاسب
بتوليدالجهازيقومالخارجيالجهازإلىMIDIوأوامربياناتاآللي

ومضخمMixerأصواتمازجعبربدورهاتمركهربائيةإشارات
Amplifierالسماعاتإلى.

17-5عودة



اعتبارات توظيف األصوات في برامج الوسائط

الصوتاستخدامفياإلسرافعدم.
وتالصمدةفيللتحكمالصوت(زمن)مدةمعرفةعلىالحرص

.وضالمعر والشيءالصوتبيننشازيحدثالحتىالكلية،
قاربةالمتالصوتيةالمؤثراتأوالنغماتاستخدامعناالبتعاد

.بينهاالتمييزلتسهيل

18-5التالي



اعتبارات توظيف األصوات في برامج الوسائط: تابع

وتيةالصالمؤثراتفيالصدىاستخدامعناإلمكانقدراالبتعاد
.التشويشعلىيبعثقدألنه

سواءتية،الصو الرسائلإلغاءفيللتحكمللمتعلمالفرصةإعطاء
.ذلكأرادإذااللفظية،أوالموسيقية،

تدريجيلوبشكصوتيتعليقصدورعندالمؤثرصوتتخفيض.

19-5عودة



التسجيل العادي والتسجيل المجسم

عودة

المجسمالتسجيليتميز(Stereo)إلىوأقربواقعيةأكثربأنه
بأنهويتميز،(Mono)األحاديالتسجيلمنالبشريةالنفس
منأكثرخاللمنتسجيلهويتمفأكثرسماعتينمنيصدر

وقومشبالحدثاالنفعالياإلحساسبعمقويوحيميكروفون،
يالذالفراغضعفيشغلأنهرغماألحاديالصوتمنأكثر
.العاديالصوتيشغله
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المايكروفون

يةكهربائموجاتإلىالصوتموجاتبتحويلالمايكروفونيقوم,

تصميمهافيالمستخدمةوالتكنولوجياالمايكروفوناتأنواعوتختلف

اتجاهميمالتصعناصرأهموتعتبر,أجلهمنالمستخدمللغرضطبقا  

ىومدالحساسيةودرجة،الموجاتتحويلوأسلوب,الصوتالتقاط

.1شكلالتردد،

التقــاطاتجاهحيثمن)المايكروفونلتصميمطرقعدةتوجد

,االتجاهـاتجميـــعمنالصوتتلتقطأنواعفهناك،(الصوت

لخلفية،ااألصواتبتلقيتسمحوالاألمام،منالصوتتلتقطوأنواع
.تةمتفاوبدرجاتالجانبيةاألصواتبالتقاطتسمحأنواعوهناك

21-5التالي



التسجيلأجهزةمنمتعددةأنواعتستخدم(Recorders)لتسجيل

.الرقميالصوتأشرطةالتماثلي،الصوتأشرطة

اماالستخدمجالفيالرقميةالتسجيلأجهزةاستخداميتزايد

الترددمدىبتحسنالتماثليةالتسجيلأجهزةعنوتتميز,المحترف

تسجيلالأجهزةولكنالصوتيةاإلشاراتفيالضوضاءنسبةوقلة
.أسعارهابرخصتتميزالتماثلية

التالي

أجهزة تسجيل الصوت
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وحدات مزج األصوات

األصواتمزجوحداتتستخدمMixing Consolesفيللتحكم

.يةالصوتالمصادرمنأكثرأومصدرينمخرجاتتجميععملية

.مختلفةوأحجامأشكالفيالوحداتهذهوتتوفر

األصواتمنمتعددةمدخالتمزجإمكانيةالوحداتهذهتوفر

أورالتكبيبغرضوذلكستريوأوأحاديمخرجعلىللحصول

.2شكلالتسجيل،

23-5التالي



وحدات مزج األصوات: تابع

منهاعواملعدةعلىاألصواتمزجوحداتجودةتعتمد:
قناةكلوخصائصاإلدخالقنواتعدد.
التردداتمنمعينترددإضافةأوإلغاءإمكانية.
بصرفللصوتاالستماعمستوىضبطعلىتساعدتحكموسائلتوفر

.التسجيلمستوىعنالنظر
أثناءالصوتفيوالتحكمالقياسعمليةفيللمساعدةمختلفةمبيناتتوفر

.المزجعملية

24-5التالي



Synthesizersوحدات توليد الصوت 

والتحكماألصواتتوليدعلىقادرةإلكترونيةموسيقيةوحداتوهي
رسالإقدراتلهاالوحداتهذهومعظم,المختلفةخصائصهافي

هذهخلوتد.”ميدي"بروتوكولباستخدامالحاسبأوامرواستقبال
وتالصبطاقةداخلكجزءالحديثةالحاسبأجهزةفيالوحدات

.3شكلالحاسب،معالمباشرلالستخداموذلك

25-5التالي



مكبرات القدرة

الصوتقدرةتكبيروحداتPower Amplifiersتسمحوالتي
تخدمة،المسللسماعاتالمناسبةدرجةإلىالصوتمستوىبوصول
.4شكل

26-5التالي



Speakersالسماعات 

إلىوتللصالكهربائيةاإلشاراتبتحويلتقومالتيالوحداتهي
الذيالترددمدىالسماعةمخروطحجمويحددالصوتيةالموجات

وتالصمصادرباقيفيوكما,السماعاتمنعليهالحصوليمكن
منهاادرةالصالتردداتقلتكلما,السماعاتكبرتفكلما,الطبيعية
منددعاستخدامهولذلكالمستخدموالحل,صحيحأيضا  والعكس

.5شكلمشتركة،كابينةداخلالحجمالمختلفةالسماعات
برمكخرجتوافقمراعاةويجب,معينةقدرةعندالسماعاتتعمل

.تالسماعافيخلليحدثالحتىالسماعاتعملقدرةمعالقدرة

27-5عودة



المايكروفون: 1شكل 

28-5عودة



مازج األصوات: 2شكل 

عودة
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مولد األصوات: 3شكل 

عودة
5-30



مضخمات القدرة: 4شكل 

31-5عودة



السماعات: 5شكل 

32-5عودة


