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يمكن العثور عىل لوحة اسم هذا املنتوج أسفل هذه الوحدة. الرقم 
التسلسيل هلذا املنتوج يمكن العثور عليه عىل أو بالقرب من لوحة 

االسم. عليك بمالحظة الرقم التسلسيل هذا يف املكان الذي تم 
توفريه باألسفل واالحتفاظ بدليل االستعامل هذا كسجل دائم 

لعملية الرشاء ملساعدتك عىل حتديد هذا املنتوج يف حالة التعرض 
للرسقة.

رقم املوديل

الرقم التسلسيل

(bottom)
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حول كتيبات االستعامل
هذه اآللة املوسيقية هلا الوثائق التالية واملواد التعليمية.

الوثائق املتضمنة
كتّيب املالك )هذا الكتاب(

حيتوي عىل التعليامت الشاملة الستخدام PSR-A2000. تعليامت الوظيفة مقسمة اىل القسمني التاليني لالستخدام املناسب.

• عمليات التشغيل األساسية:	
.PSR-A2000 توفر رشوحات شاملة حول الوظائف االساسية اخلاصة باجلهاز

• مزايا متقدمة:	
يرشح املزايا املتقدمة لآللة املوسيقية، وهي غري مرشوحة يف قسم عمليات التشغيل األساسية. عىل سبيل املثال، يمكنك تعلم كيفية إنشاء 

Styles أصلية أو أغاين أو أزرار متعددة أو إجياد الرشوحات املفصلة للقياسات اخلاصة.

كل فصل يف قسم املزايا املتقدمة يوافق الفصول ذات الصلة يف قسم عمليات التشغيل األساسية.  *

املواد عىل االنرتنت )القابلة للتحميل عىل االنرتنت(
املواد التعليمية التالية متوفرة للتحميل من Yamaha Manual Library. ادخل إىل Yamaha Manual Library، ثم أدخل اسم املوديل )PSR-A2000 مثال( يف 

منطقة اسم املوديل للبحث عن كتيبات املستعمل.

 Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

Data List
حيتوي عىل جداول املحتويات املهمة املتنوعة واملضبوطة مسبقًا مثل األصوات و Styles واملؤثرات وكذلك معلومات MIDI املتعلقة.

MIDI Basics )فقط باللغة االنجليزية والفرنسية واالملانية واالسبانية(
اذا اردت معرفة أكثر حول MIDI وكيفية استعامله، راجع الكتيب التمهيدي هذا.

الرسومات التوضيحية وشاشات LCD كام هي معروضة داخل هذا الكتّيب هي ألغراض تعليمية فقط، ويمكن أن تظهر بشكل خمتلف  •
عن تلك املوجودة عىل آلتك املوسيقية.

أمثلة شاشات عرض دليل التشغيل املعروضة داخل هذا الكتّيب هي باللغة االنجليزية. •
Windows هي عالمة جتارية مسجلة لرشكة Microsoft® Corporation يف الواليات املتحدة االمريكية والبلدان االخرى. •

Apple و Mac و Macintosh هي عالمات جتارية لرشكة .Apple Inc وهي مسجلة يف الواليات املتحدة االمريكية والبلدان االخرى. •

اسامء الرشكة واسامء املنتوج يف هذا الكتيب هي العالمات التجارية أو العالمات التجارية املسجلة للرشكات املوافقة هلا. •
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اكتشف األمثلة املسجلة       البدء
األمثلة املسجلة تعرض االصوات و Styles املذهلة يف اآللة املوسيقية، وتعطيك جتربة عملية 

بواسطتها.

توفر لك هذه اآللة املوسيقية نطاقا واسعا من األصوات 
املوسيقية األصلية، وليس فقط أصوات البيانو بل عديد 
من األصوات االخرى من ضمنها األصوات الرشقية. 
التعبري املوسيقي هلذه األصوات حمسن بمصاحبة عصا 

التوجيه املضافة حديثا. يمكنك أيضا توسيع إمكانياتك 
االبتكارية أكثر برتكيب أصوات أخرى.

عزف النغمة بواسطة يدك اليرسى يمكن من عزف املصاحبة املساعدة 
تلقائيا )وظيفة Style(. اخرت نموذج مصاحب — مثل البوب، اجلاز، 

الرشقية، وأنواع خمتلفة أخرى من املوسيقي يف العامل — واترك آلتك 
املوسيقية تكون فرقتك املساعدة!

باإلضافة لذلك، متكنك هذه اآللة املوسيقية من إضافة اختيار أكرب لوضع 
Styles ملالئمة اختياراتك أو تقنية األداء.

مرحبا إىل حمطة العمل الرقمية

اعزف أصوات متعددة لآللة املوسيقية       الفصل 1 األصوات

Styles 2 قم باألداء املصاحب مع فرقة خلفية       الفصل

العزف بمصاحبة بيانات االغنية       الفصل 3 األغاين
إعادة عزف األغاين ................صفحة 57

اعزف بمصاحبة بيانات األغنية، وقم بملء أدائك بأصوات فرقة أوركسرتا كاملة.
استمتع بنطاق واسع من األغاين — بيانات املوسيقى املتوفرة جتاريا أو األغاين املهيئة مسبقا.

عرض قطعة موسيقية................صفحة 60 
أثناء إعادة عزف األغنية، يمكنك احلصول عىل قطعة موسيقية )النوتات( معروضة عىل الشاشة — 

أداة مناسبة واستثنائية للتعلم والتمرن عىل القطع املوسيقية.

تسجيل أدائك ................ صفحة 64
متكنك هذه اآللة املوسيقية من تسجيل أدائك اخلاص وحفظه يف الذاكرة الداخلية أو ذاكرة الفالش 

USB. متكنك هذه اآللة املوسيقية أيضا من االستامع ألدائك، وكذلك حتريره أو استعامله يف إنتاجك 
املوسيقي اخلاص بك.
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الفصل 4 األزرار املتعددة أضف مجال موسيقية وإيقاعات ألدائك  

الفصل 5 الباحث عن املوسيقى  استدع الصوت و Style املثاليني لكل اغنية  

الفصل 9 السالمل الرشفية اضبط سالملك املوسيقية األصلية 

USB الفصل 7 صوت   USB عزف وتسجيل الصوت من ذاكرة فالش

يمكن لآللة املوسيقية بعض النكهات ألدائك مع مجل موسيقية 
قصرية وإيقاعات.

باستعامل وظيفة الباحث عن املوسيقى املناسب، يمكنك استدعاء هتيئات اللوحة املثالية بام يف ذلك الصوت، Style، املؤثرات، الخ املالئمة لكل 
أغنية. بتسجيل بيانات األغنية/الصوت املحفوظة يف أماكن خمتلفة يف الباحث عن املوسيقى، تستدعي اآللة املوسيقية بيانات األغنية بسهولة من 

عنوان االغنية.

متكنك ميزة السالمل الرشقية من تغيري طبقات الصوت اخلاصة بنوتات معينة ببساطة وسهولة وكذلك من إنشاء سالملك اخلاصة. يمكن تسجيل 
التهيئات لالستدعاء الفوري، وقتام أردت ذلك.

يمكن إعادة عزف ملفات الصوت )WAV( املسجلة عىل ذاكرة الفالش USB عىل 
اآللة املوسيقية. باإلضافة لذلك، يمكنك تسجيل أدائك كبيانات صوت عىل جهاز 

 .USB ذاكرة الفالش
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تنبيهات احتياطية
الرجاء قراءة هذه التنبيهات بحذر

* الرجاء االحتفاظ هبذا الكتيب يف مكان آمن للرجوع اليه يف املستقبل.

 حتذير
اتبع دائام التنبيهات االحتياطية املوجودة باالسفل لتجنب امكانية االصابة بجروح خطرية او حتى الوفاة بسبب صعقة 

كهربائية أو متاس كهربائي او ارضار او نار او خماطر اخرى. هذه التنبيهات االحتياطية تتضمن، ولكن غري مقيدة بالتايل:

 تنبيه
اتبع دائام التنبيهات االحتياطية املدرجة باالسفل لتجنب اصابتك او اصابة اآلخرين بجروح أو تلف اآللة املوسيقية أو 

املمتلكات األخرى. هذه التنبيهات االحتياطية تتضمن، ولكن غري مقيدة بالتايل:

AC إمداد الطاقة الكهربائية/حمول طاقة التيار املرتدد
ال تضع سلك الطاقة قريبا من مصادر احلرارة مثل السخانات أو املسخنات،  •

وال تقم بثني السلك بصفة مفرطة وإال سيترضر السلك، وال تقم بوضع 
اشياء ثقيلة فوقه أو تضعه يف مكان يمكن ألي أحد امليش فوقه أو يتعثر به أو 

يلف أي يشء فوقه. 
استعمل الفولطية املحددة بتلك املناسبة لآللة املوسيقية. الفولطية الالزمة  •

مطبوعة عىل اسم صفيحة اآللة املوسيقية.
استعمل املحول املحدد )صفحة 197( فقط. يمكن أن ينتج عن استعامل  •

املحول اخلاطئ ترضر اآللة املوسيقية أو تسخني زائد.
تفحص القابس الكهربائي بشكل دوري ثم أزل أي أوساخ أو غبار يمكن أن  •

يرتاكم فوقه.

ال تفتح
هذه اآللة املوسيقية حتوي أجزاء ليست قابلة لالستعامل من طرف املستخدم.  •

ال تفتح اآللة املوسيقية أو حتاول تفكيك أو تغيري املكونات الداخلية بأي حال 
من االحوال. إذا تبني سوء تشغيلها، ال تواصل االستعامل فورا ثم افحصها 

.Yamaha من قبل فني صيانة مؤهل من ياماها

حتذير بشأن املاء
ال تعرض اآللة املوسيقية للمطر أو تستعملها قريبا من املاء أو يف ظروف رطوبة  •

أو بلل أو تضع فوقها أي أوعية )مثل املزهريات أو القوارير أو الكؤوس( حتوي 
سوائل يمكن أن تترسب إىل أي فتحات. إذا ترسب أي سائل إىل اآللة املوسيقية، 
أطفئ الطاقة فورا ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار املرتدد. ثم اجعل اآللة 

.Yamaha املوسيقية افحصها من قبل فني صيانة مؤهل من ياماها
ال تقم مطلقا بادخال او فصل القابس الكهربائي بأيدي مبللة. •

حتذير بشأن النار
 ال تقم بوضع أشياء حترتق، مثل الشموع، فوق الوحدة.  •

يمكن لليشء املحرتق أن يسقط ويسبب حريقا.

إذا وجدت أي يشء غري عادي
عندما حيدث أي من املشاكل التالية، قم بغلق مفتاح الطاقة فورا ثم افصل  •

القابس الكهربائي من مأخذ التيار. ثم افحصها من قبل فني صيانة مؤهل من 
.Yamaha ياماها

يصبح سلك الطاقة أو القابس مهرتئا أو تالفا. •
يبعث روائح غريبة أو دخانا. •
قد سقط يشء ما داخل اآللة املوسيقية. •
خيتفي الصوت بشكل مفاجئ اثناء استعامل اآللة املوسيقية. •

AC إمداد الطاقة الكهربائية/حمول طاقة التيار املرتدد
ال تقم بوصل اآللة املوسيقية بمأخذ التيار الكهربائي باستعامل موصالت  •

متعددة. يمكن أن يسبب القيام بذلك اىل انخفاض جودة الصوت او من 
املحتمل أن يسبب ارتفاع احلرارة يف مأخذ التيار.

عند فصل القابس الكهربائي من اآللة املوسيقية أو مأخذ التيار، قم بمسك  •
القابس نفسه وليس السلك. يمكن لسحب السلك أن يتلفه.

افصل القابس الكهربائي من مأخذ التيار عند عدم استعامل اآللة املوسيقية  •
ملدد طويلة من الوقت، أو اثناء العواصف الكهربائية.

التنصيب
ال تضع اآللة املوسيقية يف موقع غري ثابت حيث يمكن أن تسقط منه. •
ال تضع أي أجسام أمام فتحات هتوية اآللة املوسيقية، ألن ذلك يمكن أن  •

يمنع وجود هتوية مناسبة وكافية لألجزاء الداخلية، ويمكن أن ينتج عن ذلك 
ارتفاع درجة حرارة اآللة املوسيقية.

قبل حتريك اآللة املوسيقية، افصل كل الكابالت املوصولة. •
عند تركيب املنتوج، تأكد من أنه يمكن بلوغ مأخذ التيار الكهربائي الذي  •

تستعمله بسهولة. إذا حدث أي مشكل أو سوء تشغيل، قم بغلق مفتاح الطاقة 
فورا وافصل القابس من مأخذ التيار. حتى عندما يكون املفتاح عىل وضع 

االطفاء، ال تزال الكهرباء ترسي اىل املنتوج عىل مستوى اقل حد. عندما 
تكون ال تستعمل املنتوج ملدة طويلة، تأكد من فصل سلك الطاقة من مأخذ 

التيار املرتدد اجلداري.
استعمل املسند املخصص هلذه اآللة املوسيقية. عند تثبيت املسند، استعمل  •

الرباغي املخصصة فقط. يمكن ان يسبب االخفاق يف القيام بذلك تلف 
املكونات الداخلية او سقوط اآللة املوسيقية.
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التوصيالت
قبل توصيل اآللة املوسيقية باملكونات االلكرتونية األخرى، أوقف تشغيل  •

مجيع املكونات. قبل تشغيل أو ايقاف الطاقة لكل املكونات، اضبط مستويات 
الصوت عىل أدنى مستوى.

تأكد من ضبط مستويات الصوت لكل املكونات عىل أدنى مستويات ثم قم  •
تدرجييا برفع مفاتيح الصوت عند العزف عىل اآللة املوسيقية لضبط مستوى 

صوت االستامع املرغوب.

تنبيه حول التعامل
ال تقم بادخال اصبعك أو يدك يف أي فتحة يف اآللة املوسيقية. •
ال تقم بإدخال أو إسقاط اشياء ورقية أو معدنية أو مواد أخرى يف فتحات  •

اللوحة أو لوحة املفاتيح املوسيقية. يمكن ان يسبب هذا يف اصابتك أو اصابة 
اآلخرين بجروح أو تلف اآللة املوسيقية أو ممتلكات أخرى أو اخفاق يف 

التشغيل.
ال تقم بتطبيق كامل قوة وزنك أو وضع أشياء ثقيلة عىل اآللة املوسيقية وال  •

تستعمل قوة مفرطة عىل االزرار أو املفاتيح أو املوصالت.
ال تستعمل اآللة املوسيقية/اجلهاز أو سامعات الرأس ملدة طويلة من الوقت  •

بمستوى صوت عايل أو غري مريح، بام أنه يمكن أن يسبب فقدانا كليا حلاسة 
السمع. إذا أحسست بفقدان حاسة السمع أو رنني يف األذنني، قم باستشارة 

الطبيب.

ال يمكن أن تتحمل ياماها Yamaha مسؤولية رضر نتج عن االستخدام اليسء أو إحداث تغيريات عىل اآللة املوسيقية أو بيانات ضائعة أو تالفة. 

افصل الطاقة دائام عند عدم استعامل اآللة املوسيقية.

حتى عندما يكون املفتاح عىل وضع االستعداد للتشغيل، ال تزال الكهرباء ترسي اىل اآللة املوسيقية عىل مستوى اقل حد. عندما تكون ال تستعمل اآللة املوسيقية ملدة 
طويلة، تأكد من فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار املرتدد اجلداري.
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مالحظات ومعلومات
إنذار

لتجنب احتامل سوء تشغيل/تلف املنتوج أو تلف البيانات أو تلف ممتلكات أخرى، اتبع املالحظات باألسفل.

التعامل والصيانة■■
ال تستعمل اآللة املوسيقية بالقرب من تلفزيون، راديو، جهاز سترييو، هاتف حممول أو أجهزة الكرتونية اخرى. وإال فإن اآللة املوسيقية،  •

التلفزيون أو الراديو سيحدث ضجيجا.
ال تعرض اآللة املوسيقية اىل غبار أو ترددات بشكل مفرط أو برودة أو حرارة مفرطة )مثل اشعة الشمس املبارشة، بالقرب من سخان أو يف سيارة  •

يف النهار( لتجنب احتامل تشوه اللوحة، تلف املكونات الداخلية أو التشغيل غري الثابت. )نطاق حرارة التشغيل املتأكد منها: 5 – 40 درجة مئوية 
أو 41 – 104 درجة فهرهنايت.(

ال تضع مواد فينيل أو بالستيكية أو مطاطية عىل اآللة املوسيقية، ألن ذلك يمكن ان يغري لون اللوحة أو لوحة املفاتيح املوسيقية. •
عند تنظيف اآللة املوسيقية، استعمل قطعة قامش ناعمة. ال تستعمل خمففات الدهان أو مذيبات أو سوائل تنظيف أو أقمشة مسح مشبعة بمحول  •

كيميائي.

حفظ البيانات■■
حلفظ ونسخ معلوماتك

األغاين/Styles/األصوات/األزرار املتعددة وهتيئات MIDI املحررة ضائعة عند ايقاف طاقة اآللة املوسيقية. احفظ البيانات عىل شاشة عرض  •
USER )صفحة 66(، جهاز التخزين USB )ذاكرة فالش USB، الخ(.

يمكن أن تفقد البيانات املوجودة داخل شاشة عرض اجلدول USER بسبب عطل أو عملية تشغيل غري صحيحة. احفظ البيانات الرضورية عىل  •
.USB جهاز التخزين

 MIDI االصوات/االزرار املتعددة والتهيئات/Styles/عند تغيري التهيئات يف صفحة عرض ثم اخلروج منها، البيانات غري تلك أعاله )األغاين
املحررة، الخ( خمزنة تلقائيا. مع ذلك، يتم فقدان البيانات املحررة هذه إذا فصلت الطاقة الكهربائية بدون اخلروج بشكل صحيح من شاشة 

العرض املتعلقة.

USB التخزين االحتياطي جلهاز التخزين
• .USB للحامية من فقدان البيانات بسبب تلف الوسط، ننصحك بحفظ البيانات اهلامة يف جهازي ختزين

معلومات
حول حقوق التأليف■■
نسخ بيانات املوسيقى املتوفرة جتاريًا التي حتتوي ولكن غري مقترصة عىل بيانات MIDI و/أو بيانات الصوت هو ممنوع بشدة باستثناء استعاملك  •

الشخيص.
يدمج ويستخدم هذا اجلهاز برامج كمبيوتر وحمتويات متتلك رشكة Yamaha حقوق نرشها أو ترخيص معطى هلا بحق استعامل حقوق النرش التي يمتلكها  •

اآلخرون. هذه املواد املحفوظ حقوق نرشها حتتوي بال حدود، عىل مجيع برامج الكمبيوتر وملفات Style وملفات MIDI وبيانات WAVE والقطع 
املوسيقية وتسجيالت الصوت. أي استعامل غري مرخص ملثل هذه الربامج واملحتويات خارج نطاق االستعامل الشخيص هو غري مسموح به حتت طائلة 

 القوانني املتعلقة بذلك.
 أي خرق حلقوق التأليف له عواقب قانونية. ال تأخذ أو توّزع أو تستعمل النُسخ غري القانونية.

حول الوظائف/البيانات املرفقة مع اآللة املوسيقية■■
بعض األغاين املضبوطة مسبقًا تم حتريرها بالنسبة للمدة أو الرتتيب، ويمكن أن ال تكون بالضبط نفس األغاين األصلية. •
هذا اجلهاز قادر عىل استعامل أنواع/صيغ متنوعة من بيانات املوسيقى بواسطة حتسينها اىل صيغة بيانات موسيقية صحيحة لالستعامل مع اجلهاز  •

مقدمًا. وكنتيجة لذلك، يمكن أن ال يعزفها اجلهاز بدقة كام أراد منتجيها أو مؤلفيها األصليني.
خطوط بيكسل املستعملة داخل اآللة املوسيقية هذه تم تزويدها من قبل رشكة .Ricoh Co., Ltd وهي ملك خاص هلا. •
حيتوي هذا الربنامج عىل وحدة قياس مطّورة بواسطة جمموعة JPEG املستقلة. •
آلة القانون والسنطور واهلارب والعود املعروضة عىل شاشات املوديل PSR-A2000 معروضة يف متحف هاماماتسو لآلالت املوسيقية. •
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الكامليات املتضمنة

مسند النوتة املوسيقية •
• AC حمول طاقة التيار املرتدد

يمكن أن يكون غري مرفق وذلك حسب منطقتك اخلاصة. يرجى مراجعة وكيل Yamaha بخصوص ذلك. *

كتّيب املالك •
تسجيل مستخدم منتوج ياماها Yamaha اخلاص يب •

رقم تعريف املنتوج عىل الورقة رضوري عند تعمري استامرة تسجيل املستخدم. *

إن اآللة املوسيقية تتوافق مع الصيغ التالية.
"GM System Level 2" هو مواصفات  ")GM )General MIDI" هي واحدة من الصيغ الشائعة لتحديد توزيع األصوات. إن 

قياسية تقوم بتعزيز "GM" وحتسني البيانات املتوافقة لألغنية. لزيادة عدد األصوات املتعددة، واختيار صوت أفضل، ومتديد قياسات 
الصوت، ومعاجلة املؤثر املوحد.

إن XG عبارة عن معزز رئييس لصيغة نظام GM System Level 1، والتي تم تطويرها بواسطة Yamaha لتوفري أصوات وأشكال أكثر، 
باإلضافة اىل حتكم تعبريي عظيم باألصوات واملؤثرات، لضامن توافق البيانات بشكل جيد يف املستقبل.

إن GS تم تطويرها بواسطة رشكة رونالد. بنفس طريقة Yamaha XG، فإن GS هو معزز رئييس لـ GM لتوفري أصوات أكثر وُعدة 
طبل وأشكاهلا، باإلضافة اىل حتكم قوي باألصوات واملؤثرات.

تقوم صيغة Yamaha XF بتعزيز صيغة SMF )ملف MIDI القيايس( وهي تعمل بشكل رائع مع فتح أفاق كبرية للمستقبل. اآللة 
املوسيقية هذه قادرة عىل عرض كلامت األغاين عندما يتضمن ملف XF بيانات كلامت األغاين.

Style أصيل من ياماها Yamaha يستعمل نظام حتويل فريد لتوفري مرافقة آلية عالية  ")SFF )Style File Format" هو صيغة ملف 
SFF وهو يميز حتويل نوتات  لـ  اجلودة تعتمد عىل نطاق واسع من أنواع األوتار. ")SFF GE )Guitar Edition" هي صيغة حمسنة 

حمسنة ملقاطع الغيتار.
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مفاتيح اللوحة

......................... صفحة 15  ]MASTER VOLUME[ ضابط  1
يضبط مستوى الصوت الكيل.

مفتاح ]  [ )االستعداد/التشغيل(....................... صفحة 14   2
يشغل طاقة اآللة املوسيقية )  ( أو يوقفها )  (.

زر]DEMO[............................................... صفحة 18   3
يعزف األمثلة املسجلة.

أزرار SCALE SETTING............................... صفحة 88   4
خيفض طبقة صوت النوتات اخلاصة بـ 50 سنت.

]RESET[ ،]5[–]1[  ،[MEMORY] SCALE MEMORY أزرار  5
............................................................ صفحة 89 

يمكنك من تسجيل أو اعادة ضبط هتيئات السلم.
.............................................. صفحة 42  عصا التوجيه  6

ترفع درجة طبقة صوت لوحة املفاتيح املوسيقية املعزوف أو 
خيفضها. تستعمل أيضا لتطبيق مؤثرات تغيري طبقة الصوت، 
مثل الرجرجة، للنوتات املعزوفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.

...................................... صفحة 16  ]PHONES[ مقبس  7
لتوصيل زوج من سامعات الرأس.

أزرار SONG ............................................. صفحة 57   8
ختتار أغنية وتتحكم يف االستامع لألغنية.

.............................. صفحة 47  STYLE أزرار اختيار الفئة  9
.Style ختتار هذه

زر ]FADE IN/OUT[.................................... صفحة 52   10
يتحكم يف الزيادة التدرجيية/الضبط التدرجيي لوضع Style/االغنية.
.............................. صفحة 50  STYLE CONTROL أزرار  11

.Style تتحكم هذه يف االستامع لوضع
.................................... صفحة 41  TRANSPOSE أزرار  12

حتول هذه طبقة صوت اخلطوات بنصف نغمة.
زر ]METRONOME[.................................. صفحة 185   13

يشغل صوت املرتونوم أو يوقفه.
........................ صفحة 51  ]TAP TEMPO[/TEMPO أزرار  14

 ،Style تتحكم هذه يف درجة رسعة العزف لالستامع لوضع
االغنية واملرتونوم.

قرص ]LCD CONTRAST[............................ صفحة 17   15
.LCD يعدل تباين شاشة

....................... صفحة 19  شاشة LCD واملفاتيح ذات العالقة  16
زر ]BALANCE[........................................ صفحة 56   17

تعديل توازن مستوى الصوت بني كل قسم.
............................ صفحة 83  ]MIXING CONSOLE[ زر  18

يتحكم يف واجهات أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية و Style واالغنية.

4
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زر ]CHANNEL ON/OFF[...................... صفحات 55، 62  19
يشغل قنوات Style/االغنية أو يوقفها.

 ]FUNCTION[ زر  20
)راجع قسم املزايا املتقدمة.( 

يمكنك من تنفيذ بعض التهيئات املتقدمة وانشاء Styles وأغاين 
وأزرار متعددة فريدة. 

زر ]USB[.......................................... صفحات 25، 79  21
حيمل بعض البيانات اىل جهاز التخزين USB ويمكنك من 

تسجيل ادائك عىل جهاز التخزين USB عىل شكل صيغة 
صوتية.

................................... صفحة 105  ]SCALE TUNE[ 22  زر
يمكنك من القيام بتهيئات سلم.

.................. صفحة 75  REGISTRATION MEMORY أزرار  23
تسجل وتستدعي هتيئات اللوحة.

....................... صفحة 68  MULTI PAD CONTROL 24  أزرار
ختتار وتعزف مقطوعة موسيقية حلنية متعددة االزرار. 

.................................. صفحة 70 ]MUSIC FINDER[ زر  25
تبحث عن هتيئات اللوحة املناسبة أو االغنية املرغوبة.

.................................. صفحة 37  PART SELECT أزرار  26
ختتار قسم لوحة املفاتيح املوسيقية.

.................................. صفحة 37  PART ON/OFF أزرار  27
تشغل أو توقف قسم لوحة املفاتيح املوسيقية.

أزرار اختيار الفئة VOICE............................... صفحة 34   28
ختتار هذه صوتا.

....................... صفحة 53  ONE TOUCH SETTING أزرار  29
.Style هذه تستدعي هتيئات اللوحة املناسبة لوضع

أزرار VOICE CONTROL.............................. صفحة 43   30
هذه تطبق بعض املؤثرات عىل أداء لوحة املفاتيح املوسيقية.

................................ صفحة 41  UPPER OCTAVE أزرار  31
هذه تغري طبقة صوت لوحة املفاتيح املوسيقية إىل خطوات 

النغمة الثامنية.
طرف DC IN.............................................. صفحة 14   32

لتوصيل حمول الطاقة املرفق.

من اجل املعلومات حول املقابس واملوصالت املوجودة عىل 
اللوحة اخللفية، راجع الصفحات 91 – 97.
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توصيل الطاقة الكهربائية

إمداد الطاقة

تأكد من أن املفتاح ]  [ )االستعداد/التشغيل( لآللة املوسيقية مضبوط عىل وضع   1
االستعداد )ايقاف(.

قم بتوصيل سلك التيار املرتدد AC اىل حمول الطاقة الكهربائية.  2

 DC IN ملحول الطاقة الكهربائية اىل الطرف DC قم بتوصيل قابس التيار املبارش  3
لآللة املوسيقية املوجود عىل اللوحة اخللفية.

قم بتوصيل الطرف اآلخر )قابس تيار مرتدد AC عادي( اىل اقرب مأخذ تيار   4
كهربائي.

توصيل الطاقة الكهربائية

قبل تشغيل اآللة املوسيقية أو إيقاف تشغيلها، أوالً اخفض مستوى الصوت ألي جهاز صويت 
موصول مع هذا اجلهاز.

اضغط املفتاح ]  [ )االستعداد/التشغيل(.  1
تظهر الشاشة الرئيسية عىل شاشة العرض.

1

 حتذير
استعمل املحول املناسب )صفحة 

 197( فقط. 
يمكن الستعامل حمول غري متوافق 

أن يؤدي اىل تعرض املوديل 
PSR-A2000 لتلف ال يمكن 

اصالحه، ومن املمكن أن يسبب حتى 
صدمة كهربائية خطرية. دائاًم افصل 

حمول التيار املرتدد AC من مأخذ طاقة 
التيار املرتدد AC عند عدم استعامل 

.PSR-A2000 املوديل

 تنبيه
حتى عندما يكون املفتاح عىل وضع 

االستعداد للتشغيل، ال تزال الكهرباء 
ترسي اىل اآللة املوسيقية عىل مستوى 

اقل حد.  عند عدم استعاملك اآللة 
املوسيقية ملدة زمنية طويلة، تأكد من 

فصل حمول طاقة التيار املرتدد AC من 
مأخذ طاقة التيار املرتدد AC اجلداري.

 إنذار
ال تقطع مطلقًا تزويد الطاقة الكهربائية 

)مثال، تنزع قابس حمول التيار املرتدد 
AC( أثناء أي عملية تسجيل يقوم هبا 

اجلهاز PSR-A2000! عمل ذلك 
يمكن أن يؤدي اىل فقدان البيانات.

 إنذار
من اجل جتنّب إمكانية حصول عطل 

للسامعات أو األجهزة االلكرتونية 
األخرى املوصولة، قم دائاًم 

بتوصيل الطاقة الكهربائية للجهاز 
PSR-A2000 قبل توصيل الطاقة 
الكهربائية للسامعات املضخمة أو 

املازج ومضخم الصوت. بنفس 
الطريقة، دائاًم افصل الطاقة الكهربائية 

للجهاز PSR-A2000 بعد فصل 
الطاقة الكهربائية عن السامعات 

املضخمة أو املازج ومضخم الصوت.

مالحظة
افصل الفيلم الواقي الشفاف الذي 

تم لصقه عىل الشاشة قبل الشحن يف 
املصنع.
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ضبط مستوى الصوت.  2
استعمل القرص ]MASTER VOLUME[ لتعديل مستوى الصوت عىل املستوى املناسب.

فتحات التهوية
 تنبيه

متتلك هذه اآللة املوسيقية فتحات هتوية خاصة يف اللوحة العلوية )راجع أدناه( واللوحة اخللفية. ال 
تضع أي أجسام بحيث تعيق فتحات التهوية، الن ذلك يمكن أن يمنع وجود هتوية مناسبة وكافية 

لألجزاء الداخلية، ويمكن أن ينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة اآللة املوسيقية.

فتحات التهوية

فتحات التهوية

تثبيت مسند النوتة املوسيقية
اجلهاز PSR-A2000 مزّود بمسند النوتة املوسيقية يمكن تركيبه عىل اآللة املوسيقية بواسطة إدخاله 

داخل الفتحة املوجودة عىل خلفية لوحة التحكم.
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استعامل سامعات الرأس

قم بتوصيل زوج من سامعات الرأس اىل املقبس ]PHONES[. يتم إيقاف تشغيل نظام سامعة 
.]PHONES[ صوت السترييو املركبة ضمنًا تلقائيًا عند توصيل زوج من سامعات الرأس اىل املقبس

مقبس سامعات الرأس العادية

تغيري لغة الشاشة

هذا يقرر اللغة املستعملة عىل شاشة العرض للرسائل وأسامء امللفات وإدخال احلروف.

استدع شاشة التشغيل.  1
TAB [E][F] OWNER ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[

استعمل االزرار ]st[/]4 st 5[ الختيار اللغة املرغوبة.  2

 تنبيه
ال تستمع للصوت بسامعات الرأس ملدة 

زمنية طويلة بمستوى صوت عايل. عمل 
ذلك يمكن أن يسبب فقدان السمع. 

مالحظة
يف مجيع أجزاء هذا الكتّيب، تم 

استعامل األسهم يف التعليامت، لتبني 
باختصار عملية استدعاء شاشات 

عرض ووظائف معينة.
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ضبط تباين شاشة العرض

يمكنك ضبط تباين شاشة العرض بواسطة تدوير القرص ]LCD CONTRAST[ املوجود عىل 
يسار شاشة العرض.

إدخال اسم املالك عىل شاشة العرض االفتتاحية

يمكنك جعل اسمك يظهر عىل شاشة العرض االفتتاحية )شاشة العرض التي تظهر عند توصيل 
الطاقة الكهربائية(.

استدع شاشة التشغيل.  1
TAB [E][F] OWNER ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[

اضغط الزر ]OWNER NAME( ]I( الستدعاء شاشة اسم املالك.  2
راجع الصفحة 30 للتفاصيل حول إدخال احلروف.

اعرض رقم اإلصدار
 ]8 st]/[7 st[ للتأكد من رقم إصدار اآللة املوسيقية، اضغط األزرار

 (VERSION) عىل شاشة العرض يف اخلطوة 2 يف األعىل. اضغط الزر ]EXIT[ أو الزر 

]st 8[ للرجوع اىل شاشة العرض األصلية.
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عزف األمثلة املسجلة

توفر االمثلة املسجلة مقدمات مفيدة وسهلة الفهم للمزايا والوظائف والرشوحات الصوتية كذلك. 

اضغط الزر [DEMO] لبدء عزف األمثلة املسجلة.  1

سيتم عزف خمترص املثال املسجل باستمرار ويستدعي شاشات متعددة بالتسلسل.

اضغط االزرار ]8 st[/]7 st] (SKIP OVERVIEW) يف شاشةاملثال املسجل   2
الستدعاء قائمة االمثلة املسجلة.

اضغط احد األزرار [A] – [D] لعرض مثال مسجل حمدد.  3
الضغط عىل الزر ]J[ يرجع اىل شاشة اخلطوة 2.

 يتم عرض القوائم الثانوية يف أسفل شاشة العرض. اضغط أحد األزرار 
]st[ – ]1 st 8[ املوافقة للقائمة الثانوية.

اضغط الزر [EXIT] عدة مرات للخروج من األمثلة املسجلة.  4

مالحظة
للرجوع اىل القائمة ذات املستوى 

.[EXIT] األعىل، اضغط الزر
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املفاتيح املرتكزة عىل الشاشة

توفر LCD معلومات شاملة يف ملحة حول كل التهيئات احلالية. يمكن اختيار أو تغيري القائمة 
.LCD املعروضة بواسطة املفاتيح حول

 [E][F] TAB االزرار
)صفحة 20(

 [J] – [F] االزرار
)راجع أدناه( 

 قرص 
 [DATA ENTRY] 

 [ENTER] وزر 
)صفحة 21(

 [EXIT] زر 
)صفحة 22(

 [DIRECT زر
 ACCESS] 
)صفحة 22(

 ]8 st[ – ]1 st[ أزرار 
)صفحة 20(

 [E] – [A] ازرار
)راجع أدناه(

 

 [J] – [A] االزرار

االزرار ]J[ – ]A[ تستعمل الختيار القائمة املناسبة.

مثال 1  •

عىل شاشة اختيار امللف )صفحة 25(، 
 [J] – [A] يمكن استعامل األزرار

الختيار امللفات املناسبة.

مثال 2  •

 [I]و [H] يتم استعامل الزرين
الختيار القياس املناسب.

 [B]و [A] يتم استعامل الزرين
لتحريك املؤرش لألعىل أو 

لألسفل.
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]E[]F[ TAB االزرار

هذه االزرار تستعمل باالساس لتغيري صفحات الشاشات التي هلا "جداول" يف االعىل.

]8 st[–]1 st[ االزرار

االزرار [1 st] – [st 8] تستعمل للقيام باختيارات أو تعديل التهيئات )لألعىل أو األسفل 
عىل التوايل( للوظائف املعروضة مبارشة فوقها.

عند عرض القائمة عىل هذا اجلزء من الشاشة، 
.[8 s] – [1 s] قم باستعامل األزرار

 عند عرض جدول القوائم، قم باستعامل األزرار 
[1 st] – [st 8] الختيار البند املرغوب.

عند عرض القياس يف اإلطار )أو العقدة( املنزلق، 
قم باستعامل األزرار [1 st] – [st 8] لضبط 

القيمة.

عند عرض القائمة عىل هذا اجلزء من الشاشة، قم 
.[8 t] – [1 t] باستعامل األزرار
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[ENTER] والزر [DATA ENTRY] القرص

حسب شاشة LCD املختارة، يمكن استعامل القرص ]DATA ENTRY[ حسب الطريقتني 
التاليتني. 

اختيار امللفات )صوت، Style، اغنية، الخ(  
 ]DATA ENTRY[ عند عرض احد شاشات اختيار امللف )صفحة 25(، يمكنك استعامل القرص

والزر ]ENTER[ الختيار ملف )صوت، Style، اغنية، الخ(.

 [DATA ENTRY] قم بتدوير القرص
لتحريك املؤرش.

اضغط الزر [ENTER] الختيار امللف 
املظلل.

تعديل قيم املقياس  
 يمكنك استعامل القرص ]DATA ENTRY[ بشكل مالئم جنبا اىل جنب مع االزرار 

]st[ – ]1 st 8[ لتعديل املقاييس املحددة يف الشاشة. 

 [DATA ENTRY] قم بتدوير القرص
لضبط القياس املختار.

 قم باختيار القياس املرغوب باستعامل األزرار 
[1 st] – [st 8] املناسبة.

تعمل هذه التقنية الفعالة مع املقاييس املنبثقة مثل درجة رسعة العزف والتحويل. اضغط عىل الزر 
 ]ENTER[ ثم اضغط ]DATA ENTRY[ ثم دور القرص ،)TEMPO ]+[ ،املناسب ببساطة )مثال

لغلق النافذة.
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[EXIT] الزر

عند ضغط الزر ]EXIT[، تنتقل الشاشة اىل الشاشة املعروضة سابقًا.
عند ضغط الزر ]EXIT[ عدة مرات، تنتقل الشاشة اىل الشاشة الرئيسية املبدئية 

)صفحة 23(.

الرسائل املعروضة عىل الشاشة

تظهر أحيانًا رسالة )حوار معلومات أو تأكيد( عىل الشاشة لتسهيل عملية التشغيل. عندما تظهر 
الرسالة، ببساطة اضغط الزر املناسب.

االختيار الفوري لشاشات العرض — الوصول املبارش

بواسطة وظيفة الوصول املبارش املالئمة، يمكنك فورًا استدعاء شاشة العرض املطلوبة — بواسطة  
ضغطة زر واحدة إضافية فقط.

.[DIRECT ACCESS] اضغط الزر  1
تظهر رسالة عىل شاشة العرض لتحثك عىل ضغط الزر املناسب.

اضغط الزر )أو حرك عصا التوجيه أو الدواسة املوصولة( املوافق لشاشة التهيئة   2
املرغوبة لالستدعاء الفوري للشاشة.

مثال، الضغط عىل الزر [GUIDE] يستدعي الشاشة التي يمكن فيها ضبط وضع الدليل.

راجع Data List جلدول شاشات العرض التي يمكن استدعاءها بواسطة وظيفة الوصول 
املبارش. Data List متوفر عىل موقع االنرتنت لرشكة  Yamaha. )راجع صفحة 3.(
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الرسائل املعروضة عىل الشاشة الرئيسية

الشاشة التي تظهر عند تشغيل الطاقة هي الشاشة الرئيسية. تعرض شاشة العرض الرئيسية 
التهيئات األساسية احلالية مثل الصوت و Style املختارين حاليًا، لتمكنك من مشاهدهتا من خالل 

نظرة واحدة. شاشة العرض الرئيسية هي الشاشة التي تشاهدها عادة عندما تعزف لوحة املفاتيح 
املوسيقية.

اسم األغنية واملعلومات املتعلقة  1
تعرض اسم األغنية وإشارة الوقت ودرجة رسعة العزف املختارة حاليًا. ضغط الزر ]A[ يستدعي 

شاشة اختيار األغنية )صفحة 57(.

التحويل  2
تعرض مقدار التحويل بوحدات نصف نغمة )صفحة 41(.

النغمة الثامنية العليا  3
تعرض القيمة التي تتغري فيها قيمة النغمة الثامنية )صفحة 41(.

 BAR/BEAT/TEMPO  4
يعرض الوضع احلايل )الفاصلة/االيقاع/درجة رسعة العزف( يف عزف Style أو عزف االغنية.

اسم النغامت املتآلفة احلالية  5
عندما يكون الزر ]ACMP[ مضبوطًا عىل وضع تشغيل، سوف يتم عرض النغامت املتآلفة املعينة 

داخل قسم النغامت املتآلفة للوحة املفاتيح املوسيقية. عند احتواء االغنية عىل بيانات النغمة، سيتم 
عرض اسم النغمة احلالية.

اسم Style واملعلومات املتعلقة  6
تعرض اسم Style وإشارة الوقت ودرجة رسعة العزف املختارة حاليًا. ضغط الزر  ]D[يستدعي 

شاشة اختيار Style )صفحة 47(.

اسم جمموعة توليف السلم  7
تعرض جمموعة توليف السلم املختارة حاليًا. ضغط الزر ]E[ يستدعي شاشة اختيار جمموعة 

توليف السلم )صفحة 89(.

مالحظة
اليك طريقة مالئمة للرجوع اىل 

شاشة العرض الرئيسية من أي شاشة 
عرض أخرى: ببساطة اضغط الزر 
[DIRECT ACCESS]، بعد ذلك 

.[EXIT] الزر
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اسم الصوت  8

يعرض اسامء الصوت املختارة حاليا لالقسام RIGHT 1 وRIGHT 2 وLEFT )صفحة 37(. 
ضغط احد األزرار ]H[ – ]F[ يستدعي شاشة اختيار الصوت لكل قسم.

اسم جمموعة األزرار املتعددة  9
يعرض اسامء جمموعة االزرار املتعددة املختارة. ضغط الزر ]I[ يستدعي شاشة اختيار جمموعة 

األزرار املتعددة )صفحة 68(.

اسم جمموعة ذاكرة التسجيل  10
يعرض اسم جمموعة ذاكرة التسجيل املختار حاليا ورقم ذاكرة التسجيل. ضغط الزر ]J[ يستدعي 

شاشة اختيار جمموعة ذاكرة التسجيل )صفحة 76(.

توازن مستوى الصوت  11
تعرض توازن مستوى الصوت بني األقسام.

.]7 st[ – ]1 st[ اضبط توازن مستوى الصوت بني األقسام بواسطة استعامل األزرار

USB معلومات حول صوت  12
 "REC" يعرض معلومات حول ملف الصوت املختار )اسم امللف، الوقت، الخ( وتظهر االشارة

اثناء التسجيل.

تسلسل التسجيل  13
تظهر عند تشغيل تسلسل التسجيل )صفحة 164(.

نقطة الفصل  14
يعرض أماكن نقطة الفصل )صفحة 37(.

مالحظة
اذا مل يتم عرض شاشة توان مستوى 

الصوت، اضغط الزر [EXIT]، لعرض 
شاشة توازن مستوى الصوت.
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ترتيب شاشة اختيار امللف

شاشة اختيار امللف هي الختيار الصوت و Styles والبيانات االخرى. تظهر شاشة اختيار امللف 
 ،]SELECT[ SONG أو الزر STYLE أو VOICE عند الضغط عىل أحد ازرار اختيار الصنف

الخ.

 MULTI PAD CONTROL زر
[SELECT]

 REGIST زر اختيار
BANK

VOICE زر اختيار الفئة زر اختيار الفئة
STYLE

زر اختيار 
SONG

مكان )مشّغل( البيانات  1
PRESET.املكان املخّزن عليه البيانات )ضبط مسبق( املربجمة مسبقًا

USER املكان املحفوظ عليه البيانات املسجلة أو املحررة. يتم حفظ مضاعفة
.Expansion املركبة أيضا هنا يف املجلد Styles األصوات أو

USB .)الخ ،USB ذاكرة الفالش( USB مكان حفظ البيانات عىل جهاز التخزين
 يظهر هذا فقط عند وصل جهاز )اجهزة( التخزين USB بالطرف 

]USB TO DEVICE[ )صفحة 93(.

البيانات القابلة لالختيار )امللفات(  2
يتم عرض امللفات التي يمكنك اختيارها عىل هذه الشاشة. اذا وجدت اكثر من 10 ملفات، يتم 

عرض ارقام )P2 ،P1...( الصفحة حتت امللفات. الضغط عىل الزر املوافق يغري صفحة العرض. 
."Prev." وللصفحات السابقة، يظهر الزر ،"Next" عند متابعة الصفحات األخرى، يظهر الزر

قائمة العملية املرتبطة بامللف/املجلد  3
يمكنك حفظ وإدارة ملفات بياناتك )نسخ، نقل، حذف، الخ( من هذه القائمة. للتعليامت 

املفصلة، راجع الصفحات 27 - 29، 66.

مالحظة
من اآلن فصاعدًا، يف هذا الكتّيب، أي 
جهاز ختزين USB مثل ذاكرة الفالش 
USB، الخ.، سوف يشار إليه "كجهاز 

."USB ختزين

مالحظة
البيانات املربجمة مسبقًا وبياناتك 

األصلية اخلاصة حمفوظة عىل شكل 
"ملفات".
مالحظة

يمكنك فتح شاشة اختيار امللف 
 USB مللف معني يف جهاز التخزين

 .[USB] املوصول من الزر
[C]/[B] STYLE/[A] SONG ← [USB] 

.[G] MULTI PAD/[F] VOICE/REGIST
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إغالق املجلد احلايل واستدعاء املجلد األعىل مستوى التايل
يف صفحة PRESET، عدة بيانات )ملفات( موجودة معا يف جملد. يمكنك تنظيم بياناتك 

االصلية يف الصفحة USER/USB بانشاء عدة جملدات جديدة )صفحة 27(.
.)UP( [8 s] إلغالق املجلد احلايل واستدعاء املجلد األعىل مستوى التايل، اضغط الزر

PRESET مثال عىل شاشة اختيار الصوت املضبوط مسبقًا
ملفات الصوت املضبوط مسبقًا PRESET مصنفة وحمتواة يف جملدات مناسبة.

تعرض هذه الشاشة امللفات الصوتية 
يف جملد.

يتم عرض املستوى األعىل التايل - يف 
هذه احلالة، - املجلد. حيتوي كل جملد 

معروض يف هذه الشاشة أصوات مصنفة 
بشكل مناسب.
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إدارة امللف

اذا حفظت عدة ملفات عىل ذاكرة الفالش USB أو مشغل USER، من املمكن أن يكون صعبا اجياد 
امللف املرغوب رسيعا. جلعل اجياد امللفات التي تريدها أسهل، يمكنك تنظيم ملفاتك يف جملدات، 

تسمية امللفات، حذف امللفات غري الرضورية، الخ. يتم القيام هبذه العمليات عىل شاشة اختيار 
امللف.

إنشاء جملد جديد

متكنك هذه العملية من إنشاء جملدات جديدة. يمكن إنشاء املجلدات وتسميتها وترتيبها كام هو 
مطلوب، مما جيعلها أسهل للعثور عليها واختيار بياناتك األصلية.

يف شاشة اختيار امللف، اخرت اجلدول املناسب )USER أو USB( الذي تريد حفظ   1
.[E][F] TAB البيانات فيه باستعامل االزرار

اذا اردت انشاء جملد جديد يف املجلد املوجود، اخرت املجلد أيضا هنا.

اضغط الزر [7 t] (FOLDER) الستدعاء شاشة التسمية للمجلد اجلديد.  2

أدخل االسم للمجلد اجلديد )راجع الصفحة 30(.  3

مالحظة
ال يمكن انشاء ملف جديد يف جدول 
PRESET أو املجلد Expansion يف 

.USER جدول
مالحظة

احلد األقىص لعدد امللفات/املجلدات 
التي يمكن ختزينها يف املجلد هو 500.

مالحظة
ال يمكن إدخال العالمات التالية 

 السم امللف/املجلد.
  | > < “ ? * : / ¥

إنذار
قم بتسمية املجلد باسم خمتلف 
عن "Expansion". كي ال 

تضيع البيانات املختارة يف املجلد 
"Expansion"•عند حتميل

.Expansion Pack

مالحظة
 ،USER عىل شاشة عرض اجلدول
يمكن أن حتتوي دالئل املجلد لغاية 

أربع مستويات. العدد االمجايل 
للملفات/املجلدات التي يمكن 

حفظها يعتمد عىل حجم امللف وطول 
أسامء امللف/املجلد.



PSR-A2000 28       كتّيب املالك

البدء
إعادة تسمية امللفات/املجلدات

متكنك هذه العملية من إعادة تسمية امللفات/املجلدات.

استدعي شاشة العرض التي حتتوي عىل امللف/املجلد الذي تريد إعادة تسميته.  1
.(NAME) [1 t] اضغط الزر  2

تظهر نافذة ثانوية لعملية إعادة التسمية عىل أسفل شاشة العرض.

اضغط احد األزرار [A] – [J] املطابقة للملف/املجلد املطلوب.  3
اضغط الزر [7 t] (OK) لتأكيد اختيار امللف/املجلد.  4

ادخل االسم )احلروف( للملف أو املجلد املختار )صفحة 30(.  5
يظهر امللف/املجلد املعاد تسميته عىل شاشة العرض عىل املوضع املناسب بني امللفات برتتيب 

أبجدي.

نسخ أو نقل ملفات

 هذه العملية متكنك من نسخ أو قص ملف ثم لصقه يف مكان آخر )جملد(.
 يمكنك ايضا نسخ جملد )ولكن ليس نقله( باستعامل نفس االجراء.

استدعي شاشة العرض التي حتتوي عىل امللف/املجلد الذي تريد نسخه.  1
اضغط الزر [3 t] (COPY) لنسخ [2 t] (CUT) لنقله.  2

تظهر نافذة ثانوية لعملية النسخ/اللصق عىل أسفل شاشة العرض.

اضغط احد األزرار [A] – [J] املطابقة للملف/للمجلد املطلوب.  3
إللغاء االختيار، اضغط نفس الزر ]J[ – ]A[ مرة أخرى.

اضغط الزر ]6 t[ (ALL) الختيار مجيع امللفات/املجلدات املبّينة عىل شاشة العرض احلالية 
التي حتتوي عىل الصفحات األخرى. إللغاء االختيار، اضغط الزر ]6 t[ (ALL OFF) مرة 

أخرى.

إنذار
قم بتسمية املجلد باسم خمتلف 
عن "Expansion". كي ال 

تضيع البيانات املختارة يف املجلد 
"Expansion"•عند حتميل

. Expansion Pack

مالحظة
امللفات يف اجلدول PRESET أو 

يف املجلد Expansion يف اجلدول 
USER ال يمكن اعادة تسميتها.

مالحظة
 إللغاء عملية التسمية، اضغط الزر 

.(CANCEL) [8 t]

مالحظة
امللفات يف اجلدول PRESET ال 
يمكن نقلها. يمكن فقط نسخها.

مالحظة
امللفات يف املجلد Expansion يف 

اجلدول USER ال يمكن نسخها أو 
نقلها.
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اضغط الزر [7 t] (OK) لتأكيد اختيار امللف/املجلد.  4
اخرت جدول اجلهة )USER أو USB( التي تريد لصق امللف/املجلد عليها، بواسطة   5

.[E][F] TAB استعامل األزرار
.]J[ – ]A[ اذا كان ذلك رضوريا، اخرت جملد الوجهة باستعامل االزرار

اضغط الزر [4 t] (PASTE) للصق امللف/املجلد املختار يف اخلطوة 3.  6
يظهر امللف/املجلد امللصق عىل شاشة العرض عىل املوضع املناسب بني امللفات برتتيب 

أبجدي.

حذف امللفات/املجلدات

متكنك هذه العملية من حذف ملف/جملد.

استدع شاشة العرض التي حتتوي عىل امللف/املجلد الذي تريد حذفه.  1
.(DELETE) [5 t] اضغط الزر  2

تظهر نافذة ثانوية لعملية احلذف عىل أسفل شاشة العرض.

اضغط احد األزرار [A] – [J] املطابقة للملف/املجلد املطلوب.  3
إللغاء االختيار، اضغط نفس الزر ]J[ – ]A[ مرة أخرى.

اضغط الزر ]6 t[ (ALL) الختيار مجيع امللفات/املجلدات املبّينة عىل شاشة العرض احلالية 
التي حتتوي عىل الصفحات األخرى. إللغاء االختيار، اضغط الزر ]6 t[ (ALL OFF) مرة 

أخرى.

اضغط الزر [7 t] (OK) لتأكيد اختيار امللف/املجلد.  4
اتبع التعليامت املعروضة عىل الشاشة.  5

 •YESحذف امللف/املجلد
 •YES ALLحذف مجيع امللفات/املجلدات املختارة
 •NOترك امللف/املجلد كام هو دون حذف
 •CANCELإلغاء عملية احلذف

مالحظة
 إللغاء عملية النسخ، اضغط الزر 

.(CANCEL) [8 t]

مالحظة
امللفات يف اجلدول PRESET أو 

يف املجلد Expansion يف اجلدول 
USER ال يمكن حذفها.

مالحظة
 إللغاء عملية احلذف، اضغط الزر 

.(CANCEL) [8 t]
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إدخال احلروف

التعليامت التالية تظهر لك كيفية ادخال احلروف لتسمية امللفات/املجلدات اخلاصة بك، ادخال 
املفاتيح، الخ. جيب القيام بادخال احلروف يف الشاشة املعروضة باالسفل.

تم تعيني عدة حروف خمتلفة عىل 
كل زر، وتتغرّي احلروف يف كل مرة 

تضغط هبا الزر. 

.[1 s] غرّي نوع احلرف بواسطة ضغط الزر  1
 •CASEاحلروف الكبرية، االرقام، العالمات
 •caseاحلروف الصغرية، االرقام، العالمات

استعمل القرص [DATA ENTRY] لتحريك املؤرش اىل املوضع املطلوب.  2
اضغط األزرار [2 st] – [st 6] و [s 7]، املطابقة للحرف الذي تريد إدخاله.  3

الدخال احلرف املختار، حرك املؤرش او اضغط زرا آخر الدخال حرف. بداًل من ذلك، 
يمكنك االنتظار ملدة قصرية وسوف يتم إدخال احلروف تلقائيًا.

للمعلومات حول ادخال احلروف، راجع "عمليات اخرى الدخال احلروف".

اضغط الزر [8 s] (OK) إلدخال االسم اجلديد فعليًا والرجوع اىل شاشة العرض   4
السابقة.

مالحظة
عند ادخال كلامت االغنية يف وظيفة 
مكون االغنية، يمكنك ايضا ادخال 

احلروف اليابانية )كانا وكانجي(.

مالحظة
يمكن السم امللف أن حيتوي عىل 41 
حرف ويمكن السم املجلد أن حيتوي 

عىل ما يصل اىل 50 حرفا.  

مالحظة
إللغاء عملية ادخال احلروف، اضغط 

.(CANCEL) [8 t] الزر
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مالحظة
 إللغاء العملية، اضغط الزر 

.(CANCEL) [8 t]

مالحظة
اذا اردت متهيد هتيئة ذاكرة التسجيل 

 )صفحة 75( فقط، شغل املفتاح 
[  ] )االستعداد/التشغيل( اثناء 

.B5 االحتفاظ بضغط املفتاح

عمليات اخرى الدخال احلروف

حذف احلروف  
حّرك املؤرش اىل احلرف الذي تريد حذفه بواسطة استعامل القرص ]DATA ENTRY[، واضغط 

 ]7 t[ حلذف مجيع احلروف عىل السطر مرة واحدة، احتفظ بالزر .(DELETE) ]7 t[ الزر
(DELETE) مضغوطًا.

ادخال العالمات أو فراغ  
اضغط الزر ]6 t[ (SYMBOL) الستدعاء جدول العالمة.  .1

استعمل القرص ]DATA ENTRY[ لتحريك املؤرش للعالمة املرغوبة أو املساحة، ثم   .2
.(OK) ]8 s[ اضغط الزر

اختيار األيقونات حسب طلبك للملفات )معروضة عىل يسار اسم امللف(  
.ICON SELECT الستدعاء شاشة اختيار األيقونة (ICON) ]1 t[ اضغط الزر  .1

اخرت االيقونة باستعامل االزرار ]J[ – ]A[ أو االزرار [3 st] – [st 5] أو القرص   .2
]DATA ENTRY[. حتتوي شاشة عرض األيقونة ICON عىل عدة صفحات. اضغط 

األزرار E[]F[ TAB[ الختيار صفحات خمتلفة. 
اضغط الزر ]8 s[ (OK) لتطبيق األيقونة املختارة.  .3

استعادة التهيئات املربجمة يف املصنع

أثناء متابعة الضغط عىل املفتاح C6 )املفتاح املوجود عىل أقىص يمني لوحة املفاتيح املوسيقية(، 
] )االستعداد/التشغيل( عىل وضع التشغيل. يعيد هذا ضبط كل التهيئات عىل  اضبط املفتاح [

تلك املبدئية.

C6

يمكنك اعادة ضبط هتيئة خاصة عىل قيم املصنع املبدئية، أو احفظ/محل هتيئات اعادة الضبط اخلاصة بك. 
 .TAB [E][F] SYSTEM RESET ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[ :استدع شاشة التشغيل

للتفاصيل، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 189(.
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نسخ البيانات احتياطيًا

 Styles/باستثناء مضاعفة األصوات( USER يقوم هذا االجراء باسرتجاع كل البيانات يف مشغل
واالغاين املحمية( وكل هتيئات اآللة املوسيقية.

من اجل تأمني البيانات بأقىص حد ممكن، تويص رشكة Yamaha بأن تقوم بنسخ وحفظ معلوماتك 
املهمة عىل جهاز ختزين USB. هذا اإلجراء يزّودك بنسخة احتياطية داعمة فيام إذا حصل تلف 

بالذاكرة الداخلية.

1  أدخل جهاز التخزين USB الداعم )اجلهة املراد النسخ عليها(.
2  استدع شاشة التشغيل.

TAB [E][F] OWNER ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[

.USB حلفظ البيانات عىل جهاز التخزين )BACKUP( ]D[ اضغط الزر  3
الستعادة البيانات، اضغط الزر ]E[ (RESTORE) يف هذه الشاشة. عند انتهاء العملية، سيتم 

اعادة تشغيل اآللة املوسيقية تلقائيا.

إنذار
انقل األغاين املحمية املحفوظة اىل 

صفحة شاشة املستخدم USER قبل 
االستعادة. إذا مل يتم نقل األغاين، تقوم 

العملية بحذف البيانات.

مالحظة
قبل استخدام جهاز ختزين USB، تأكد 

 "USB من قراءة "وصل جهاز ختزين
يف الصفحة 93.

مالحظة
قد يستغرق االنتهاء من عملية النسخ 
االحتياطي/االستعادة بعض الدقائق.

مالحظة
حلفظ االغنية، Style، االزرار 

املتعددة، جمموعة ذاكرة التسجيل، 
جمموعة توليف السلم بشكل منفرد، 
قم بتنفيذ عملية النسخ واللصق من 

شاشة اختيار امللف )صفحة 28(.

مالحظة
حلفظ سجل الباحث عن املوسيقى، 
املؤثر، نموذج MIDI وملف النظام، 

 استدع شاشة العملية: 
 ← [I] UTILITY ← [FUNCTION] 

 TAB [E][F] SYSTEM RESET
ملزيد من التفاصيل، راجع قسم املزايا 

املتقدمة )صفحة 189(.
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عمليات التشغيل األساسية

1 األصوات

2 Styles

3 األغاين

4 االزرار املتعددة

5 الباحث عن املوسيقى

6 ذاكرة التسجيل

7 USB صوت

8 لوحة التحكم بمزج األصوات

9 السالمل الرشقية

10 التوصيالت

11 اخلدمة



ف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية –
ت – العز

صوا
األ
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األصوات
- العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية -

عزف األصوات املضبوطة مسبقًا
اختيار صوت )RIGHT1( والعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية

.[RIGHT 1] PART SELECT اضغط الزر  1
تأكد من تشغيل الزر RIGHT1[ PART ON/OFF[ أيضًا. إذا كان ال يشتغل، سوف ال يصدر 

صوت من قسم اليد اليمنى.

اضغط احد أزرار اختيار فئة الصوت VOICE الختيار صنف الصوت واستدع   2
شاشة اختيار الصوت.

األصوات املضبوطة مسبقًا مصنفة وحمفوظة يف جملدات مالئمة. تتطابق أزرار اختيار فئة 
الصوت VOICE املوجودة عىل اللوحة مع أصناف األصوات املضبوطة مسبقًا. عىل سبيل 

املثال، اضغط الزر [STRINGS] لعرض أصوات اآلالت الوترية املختلفة.

 مالحظة
للحصول عىل التفاصيل حول قسم 

الصوت، راجع صفحة 37.

 مالحظة
لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول 

 ،VOICE أزرار اختيار فئة الصوت
راجع الصفحة 38.

تتميز هذه اآللة املوسيقية بوجود جمموعة منوعة ممتازة من أصوات اآلالت 
املوسيقية الواقعية، وتتضمن البيانو والقيثارة واآلالت الوترية واملزمار 

النحايس وآالت النفخ املوسيقية وأكثر من ذلك. 
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 مالحظة
 ،Expansion Pack اذا تم تركيب

يمكن أن يفتح املجلد Expansion يف 
 جهاز USER تلقائيا. اضغط 

UP( [8 s]( الستدعاء جملد املستوى 
االعىل الذي حيتوي عىل ملفات 

منسوخة يف اخلطوة 1.

 مالحظة
نوع الصوت وخصائصه التعريفية 
مبّينة فوق اسم الصوت املضبوط 

مسبقًا. للمعلومات حول اخلصائص، 
راجع صفحة 38 وقسم املزايا املتقدمة 

)صفحة 100(.

اضغط احد األزرار ]J[ – ]A[ الختيار الصوت املطلوب.  3
الستدعاء صفحات الشاشة االخرى، اضغط أحد االزرار [1 s] – [s 5] أو اضغط نفس 

زر فئة الصوت VOICE مرة أخرى.

لالستامع اىل مقاطع املثال املوسيقية لالصوات املهيئة مسبقا
اضغط الزر DEMO( [8 t]( لبدء العرض اإليضاحي للصوت املختار. إليقاف 

العرض االيضاحي، اضغط الزر [t 8] مرة أخرى.

اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  4
استدعاء أصواتك املفضلة بسهولة

متتلك اآللة املوسيقية عددا كبريا من األصوات ذات اجلودة العالية، وتغطي بصورة 
استثنائية مدى واسع ألصوات اآللة املوسيقية — مما جتعلها ممتازة فعاًل لكل تطبيق 

موسيقي. مع ذلك، يمكن أن يبدو عدد األصوات املرهفة غامرًا يف البداية. باستعامل 
الزر [EXPANSION/USER]، يمكنك استدعاء صوتك املفضل.

انسخ صوتك املفضل من املشّغل املضبوط مسبقًا PRESET اىل مشّغل املستخدم   .1
USER. راجع صفحة 28 للتفاصيل حول عملية النسخ.

اضغط الزر [EXPANSION/USER] الستدعاء مشغل املستعمل USER  لشاشة   .2
اختيار الصوت، ثم اضغط أحد االزرار [A] – [J] الختيار الصوت املرغوب.

عزف صوتني معًا بنفس الوقت

.[RIGHT 1] PART ON/OFF تأكد من تشغيل الزر  1
اضغط الزر PART ON/OFF [RIGHT 2] لتشغيله.  2
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اضغط احد أزرار اختيار فئة الصوت VOICE الستدعاء شاشة اختيار الصوت   3
للقسم يمني 2.

اضغط احد األزرار ]J[ – ]A[ الختيار الصوت املطلوب.  4
اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  5

الصوت املختار لـ RIGHT 1 )صفحة 34( والصوت املختار هنا ُيصدران يف نفس الوقت ويف 
طبقة واحدة.

اختيار أصوات األقسام يمني 1 و 2 برسعة 
يمكنك برسعة اختيار أصوات القسم يمني 1 و 2، فقط من أزرار اختيار فئة الصوت 
VOICE. اضغط وتابع الضغط عىل زر فئة صوت VOICE واحد، بعد ذلك اضغط 

زرا آخر. يتم اوتوماتيكيًا ضبط صوت الزر الذي تم ضغطه أوالً لقسم يمني 1، بينام يتم 
ضبط صوت الزر الذي تم ضغطة ثانيًا لقسم يمني 2.

عزف أصوات خمتلفة بيدك اليرسى ويدك اليمنى

تأكد من أن االزرار  PART ON/OFF [RIGHT 1] و/أو [RIGHT 2] مشغلة.  1
اضغط الزر  PART ON/OFF [LEFT] لتشغيله.  2

اضغط احد أزرار اختيار فئة الصوت VOICE الستدعاء شاشة اختيار الصوت   3
للقسم األيرس.

اضغط احد األزرار ]J[ – ]A[ الختيار الصوت املطلوب.  4
اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  5

النوتات التي تعزفها بيدك اليرسى ُتصدر صوتا واحدا )الصوت االيرس LEFT املختار 
 RIGHT 1 أعاله(، بينام تصدر النوتات التي تعزفها بيدك اليمنى أصواتا خمتلفة )االصوات

و2(.

RIGHT 2 القسمLEFT القسم
RIGHT 1 القسم

 مالحظة
يمكنك حفظ التهيئات عىل ذاكرة 

التسجيل. راجع صفحة 75.

 مالحظة
يمكنك حفظ التهيئات عىل ذاكرة 

التسجيل. راجع صفحة 75.
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 مالحظة
 لتغيري نقطة الفصل، اضغط: 

 ← [FUNCTION] 
 [C] STYLE SETTING/ 

SPLIT POINT/ 

← CHORD FINGERING 

 .TAB [E][F] SPLIT POINT
ملزيد من التفاصيل، راجع قسم املزايا 

املتقدمة )صفحة 117(.

أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية 
يمكن تعيني األصوات بشكل مستقل عىل كل قسم من أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية 

الثالث: يمني 1، يمني 2 و يسار. يمكنك توحيد هذه األقسام بواسطة استعامل األزرار 
PART ON/OFF لتكوين صوت غني بأداء موحد.

القسم العلوي للوحة 
املفاتيح املوسيقية

القسم األسفل للوحة 
املفاتيح املوسيقية

)F#2( نقطة الفصل

عندما يكون القسم االيرس LEFT متوقفا، يمكن عزف االصوات RIGHT 1 و2 عىل 
 F#2 املفاتيح األخفض من ،LEFT لوحة املفاتيح املوسيقية كلها. عند تشغيل القسم

)نقطة الفصل( مضبوطة لعزف القسم االيرس LEFT وهذه أرفع من نقطة الفصل 
مضبوطة لعزف االقسام RIGHT 1 و2.

يمكنك تأكيد القسم املختار حاليا بفحص أي مصباح األزرار PART SELECT مضاء. 
الختيار قسم لوحة املفاتيح املوسيقية املرغوب، اضغط زر القسم املوافق.

    

تثبيت صوت القسم اليسار LEFT )تثبيت يسار( 
تتسبب هذه الوظيفة يف تثبيت صوت القسم LEFT حتى عندما تكون املفاتيح حمررة. 

األصوات التي ال تتالشى تدرجييًا مثل أصوات اآللة الوترية يتم تثبيتها باستمرار، بينام 
األصوات التي تتالشى تدرجييًا مثل صوت البيانو تتالشى تدرجييًا ببطء أكثر )وكأنه تم 

ضغط دواسة التمديد القدمية(.
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انواع الصوت

أصوات النقر/الطبل
عند اختيار أحد األصوات بواسطة هذا 
الزر، يمكنك عزف العديد من أصوات 

الطبول والنقر أو أصوات SFX )مؤثرات 
صوتية( عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. 

التفاصيل معطاة يف جدول الطبل املزّود يف 
Data List عىل موقع االنرتنت.

أصوات املضاعفة /املستخدم
يستخدم هذا الستدعاء األصوات اخلاصة 
)أصواتك األصلية املنشأة بواسطة وظيفة 

ضبط الصوت( أو مضاعفة األصوات 
)أصوات إضافية مركبة(. للتفاصيل حول 

مضاعفة األصوات، راجع القسم "مضاعفة 
األصوات" )صفحة 39(.

اصوات األرغن الفلوت 
)صفحة 45(

األصوات املضبوطة 
مسبقًا

خصائص الصوت  
نوع الصوت وخصائصه املعرفة حمددة أعىل اسم الصوت—!Sweet! ،Cool! ،Live، الخ.

للرشوحات املفصلة، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 100(.
يف هذا القسم، االصوات MegaVoice فقط مرشوحة. هذه االصوات هلا خصائص خاصة جيب أن 

تكون واعيا هبا، وهي تستوجب تقنيات أداء خاصة البراز كل خاصياهتا املعربة. 

 MegaVoice أصوات
ما يمّيز أصوات MegaVoice هو استعامهلا حتويل الرسعة. كل مدى رسعة )قياس 

قوة عزفك( يمتلك صوتًا خمتلفًا متامًا.
مثال، حيتوي صوت الغيتار MegaVoice عىل أساليب أداء متعددة. يف اآلالت 
املوسيقية التقليدية، يتم استدعاء األصوات املختلفة التي متتلك هذه األصوات 

بواسطة MIDI وتعزف بالتوافق للحصول عىل التأثري املطلوب. مع ذلك، اآلن مع 
أصوات MegaVoice يمكن عزف نغمة قيثارة مقنعة بواسطة فقط صوت مستقل، 

باستعامل قيم رسعة معّينة لعزف األصوات املطلوبة.
بسبب طبيعة تعقيد هذه األصوات والرسعات الدقيقة املطلوبة لعزف األصوات، 

فهي ليست مصممة للعزف من لوحة املفاتيح املوسيقية. فهي، مع ذلك، مفيدة جدًا 
ومالئمة عند تكوين بيانات MIDI — خصوصًا عندما تريد جتنّب استعامل عدة 

أصوات خمتلفة فقط لقسم آلة موسيقية مستقلة.

 مالحظة
االصوات MegaVoice متوافقة فقط 
مع موديالت أخرى التي تكون مركبة 

عليها هذه االنواع من االصوات. 
أي اغنية، Style أو بيانات االزرار 

املتعددة التي كونتها عىل اآللة املوسيقية 
باستعامل هذه االصوات ال تصدر 
بشكل مناسب عند عزفها عىل آلة 

موسيقية اخرى.
 مالحظة

االصوات MegaVoice تصدر 
بشكل خمتلف وفق نطاق لوحة 

املفاتيح املوسيقية، رسعة العزف، 
اللمس،الخ. وبالتايل، اذا طبقت 

املؤثر HARMONY/ECHO أوقمت 
بتهيئة التحويل أو تغيري قياسات 

ضبط الصوت، من املمكن أن حتدث 
أصوات غري متوقعة أو غري مرغوبة.
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مضاعفة األصوات

تركيب Expansion Pack متكنك من اضافة اصوات و Styles اختيارية متنوعة لكل صنف من 
أصناف املضاعفة. االصوات و Styles املركبة يمكن اختيارها مثل االصوات و Styles، مما يمكنك 

من توسيع أداء املوسيقى وامكانيات االنشاء.
للمعلومات حول احلصول عىل Expansion Pack، راجع الصفحة PSR-A2000 عىل موقع ياماها 

 Expansion Pack حسب موقعك، يمكن أن تتوفر .)http://www.yamaha.com/( Yamaha

ملضاعفة األصوات و Styles الفريدة أو منطقتك اخلاصة.

Expansion Pack تركيب

أوصل جهاز ختزين USB الذي حيتوي عىل امللف Expansion Pack اىل طرف   1
]USB TO DEVICE[ لآللة املوسيقية.

استدع شاشة التشغيل.  2
TAB [E][F] USB ← ]J[ EXPANSION PACK INSTALLATION ← ]FUNCTION[

استعمل األزرار ]J[–]A[ الختيار امللف Expansion Pack املطلوب للرتكيب.  3

اضغط الزر [6 t] (INSTALL) لرتكيب بيانات اآللة املوسيقية.  4
اتبع التعليامت املعروضة عىل شاشة العرض.

اضغط الزر [F] (YES) عند ظهور رسالة توضح هناية عملية الرتكيب.  5
تتم اعادة تشغيل اآللة املوسيقية تلقائيا.

 STYLE أو VOICE يف زر اختيار الفئة ]EXPANSION/USER[ اضغط الزر  6
.Expansion Pack ملشاهدة اذا تم تركيب بيانات

يمكن العثور عىل مضاعفة األصوات او Styles يف املجلد Expansion لشاشة اجلدول 
.USER

 إنذار
تسمح لك هذه اآللة املوسيقية برتكيب 

Expansion Pack واحدة فقط. 
 Expansion Pack سيمسح تركيب

 Expansion Pack كل بيانات
املوجودة يف اآللة املوسيقية سابقا. 

تأكد من املحافظة عىل نسخة بيانات 
Expansion Pack يف جهاز ختزين 

USB لالستعامل املستقبيل.

 مالحظة
قبل استخدام جهاز ختزين USB، تأكد 

 "USB من قراءة "وصل جهاز ختزين
يف الصفحة 93.

 مالحظة
اذا ظهرت رسالة تشري اىل كون املشغل 

ال يملك مساحة فارغة كافية، حرك 
امللفات يف جدول USER اىل جدول 
USB، ثم حاول الرتكيب مرة ثانية. 

راجع صفحة 28 للتفاصيل حول 
عملية النقل.

 مالحظة
 يمكنك استدعاء املعلومات 

لـ Expansion Pack املختارة 
 .(INFO.) [7 s] بالضغط عىل الزر

إلغالق شاشة املعلومات، اضغط الزر 
.[EXIT]

 إنذار
ستتم اعادة تشغيل اآللة املوسيقية عند 

انتهاء الرتكيب. احفظ كل البيانات 
التي  يتم حتريرها سابقا، وإال ستضيع 

كل البيانات.
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 Styles أو ذاكرة التسجيل التي حتوي مضاعفة األصوات أو Style ،االغنية
االغنية أو Style أو ذاكرة التسجيل التي حتوي أية مضاعفة األصوات أو Styles ال 

ُتعزف بشكل صحيح أو ال يمكن استدعاؤها، اذا مل توجد بيانات Expansion Pack يف 
اآللة املوسيقية. 

ننصحك أن تسجل اسم Expansion Pack عند تكوين البيانات )أغنية، Style أو 
ذاكرة التسجيل( باستعامل مضاعفة األصوات أو Styles، حتى يمكنك اجياد وتركيب 

Expansion Pack عندما يكون رضوريا.

Expansion Pack الغاء تركيب

.Styles تلغي هذه العملية كل مضاعفة األصوات املركبة أو

استدع شاشة التشغيل.   1
TAB [E][F] USER ← ]J[ EXPANSION PACK INSTALLATION ← ]FUNCTION[

 .Expansion Pack اللغاء تركيب (UNINSTALL) [5 t] اضغط الزر  2
اتبع التعليامت املعروضة عىل شاشة العرض.

اضغط الزر [F] (YES) عند ظهور رسالة توضح هناية عملية الرتكيب.  3
تتم اعادة تشغيل اآللة املوسيقية تلقائيا.

 إنذار
ستتم اعادة تشغيل اآللة املوسيقية 

عند انتهاء الغاء الرتكيب. احفظ كل 
البيانات التي  يتم حتريرها سابقا، وإال 

ستضيع كل البيانات.
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 مالحظة
وظائف التحويل ال تؤثر عىل اصوات 

.SFX جمموعة الطبل أو جمموعة

 مالحظة
يمكنك تغيري هتيئات التحويل عىل 

:MIXING CONSOLE شاشة عرض 
 ← [MIXING CONSOLE] 

 ← TAB [E][F] TUNE 

 [1 st] – [3 st]
.TRANSPOSE

التحويل الرئييس لطبقة صوت لوحة املفاتيح 
املوسيقية

ازرار التحويل TRANSPOSE [+]/[-] حتول كل طبقة صوت اآللة املوسيقية )صوت لوحة 
املفاتيح املوسيقية وعزف Style وعزف االغنية، اىل غري ذلك( يف خطوات نصف النوتة. اضغط 

االزرار [+] و [-] يف نفس الوقت اللغاء هتيئة حتويل القيمة عىل الفور عىل 0.

ازرار UPPER OCTAVE [+]/[-] تسمح بتعديل طبقة الصوت بأقسامها RIGHT 1 و2 لرفعها 
أو خفضها بنغمة ثامنية. اضغط االزرار [+] و [-] يف نفس الوقت اللغاء هتيئة القيمة عىل الفور عىل 

.0

هتيئة طبقة الصوت املبدئية 
مبدئيا، طبقة صوت املرجع لآللة املوسيقية املضبوط عىل 440.0 هرتز، والسلم للحالة 

  ← [FUNCTION] الوسطى املتعادلة. يمكنك تغيري طبقة الصوت والسلم من 
.]A[ MASTER TUNE/SCALE TUNE

 Style يمكنك تعديل طبقة الصوت لكل قسم )اقسام لوحة املفاتيح املوسيقية وأقسام
وأقسام االغنية( يف صفحة TUNE لشاشة لوحة التحكم بمزج األصوات )صفحة 83(. 

للتفاصيل حول التهيئات املتعلقة بطبقة الصوت، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 
.)105
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استعامل عصا التوجيه

متكنك عصا التوجيه من التحكم يف طبقة الصوت أو مؤثر تغيري طبقة الصوت بشكل مناسب 
.)Y( أو عموديا )X( بتحريكها افقيا

درجة طبقة الصوت

حتريك عصا التوجيه بمصاحبة موجات املحور X لألعىل )التحريك لليمني( أو األسفل )التحريك 
لليسار( اثناء عزف لوحة املفاتيح املوسيقية. تطبق درجة طبقة الصوت جلميع أقسام لوحة املفاتيح 

 املوسيقية 
.)LEFT 2 و ،RIGHT 1(

-X +X

يمكن تغيري احلد األقىص لضبط مدى درجة طبقة الصوت عىل شاشة لوحة التحكم بمزج 
األصوات:

.[H] PITCH BEND RANGE ← TAB [E][F] TUNE ← ]MIXING CONSOLE[

تغيري طبقة الصوت

حتريك عصا التوجيه عىل طول املحور Y يطبق مؤثرات تغيري طبقة الصوت، مثل الرجرجة، عىل 
 النوتات املعزوفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. مبدئيا، يطبق هذا عىل اقسام لوحة املفاتيح املوسيقية 

RIGHT 1 و2. حتريك عصا التوجيه بعيدا عن املركز ترفع عمق املؤثر، بينام حتريكه بالقرب من 

املركز خيفضها.

+Y

-Y

يمكنك ضبط فيام إذا كان سوف يتم تطبيق أو ال يتم تطبيق املؤثرات التي تسببها عصا التوجيه عىل 
 ← ]D[ CONTROLLER ← ]FUNCTION[ :كل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية 

.]A[/]B[ 2 JOYSTICK +Y, 3 JOYSTICK -Y ← TAB ]E[]F[ KEYBOARD/PANEL

 مالحظة
يمكن أال ُيطبق مؤثر درجة طبقة 

 LEFT الصوت عىل القسم االيرس
وذلك وفق هتيئة Style عندما يكون 
الزر [ACMP] عىل وضع التشغيل.

 مالحظة
يمكن أال ُتطبق مؤثرات تغيري طبقة 
 LEFT الصوت عىل القسم االيرس

وذلك وفق هتيئة Style عندما يكون 
الزر [ACMP] عىل وضع التشغيل.

 مالحظة
حسب الصوت املختار، يمكن لعصا 
التوجيه التحكم يف مستوى الصوت، 

املرشح أو قياس آخر ونفس اليشء 
بالنسبة للرجرجة. يمكن ضبط 

مستوى حتكم عصا التوجيه يف كل 
قياس. للتفاصيل، راجع قسم املزايا 

املتقدمة )صفحة 109(.
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تطبيق مؤثرات الصوت

يتميز اجلهاز PSR-A2000 بوجود نظام تأثري معالج متعدد متطّور يستطيع إضافة تعبري وعمق رائع 
لصوت عزفك. يمكن إيقاف وتشغيل نظام التأثري هذا بواسطة استعامل األزرار التالية.

أنظمة التأثري الثالثة هذه مطبقة لقسم لوحة املفاتيح 
.)LEFT و2 أو RIGHT 1( املوسيقية املختار حاليًا

  HARMONY/ECHO

تطبق أنواع اهلارموين/الصدى عىل أصوات اليد اليمنى. راجع قسم "تطبيق اهلارموين عىل حلن اليد 
اليمنى" يف صفحة 44.

  TOUCH

هذا الزر يشّغل أو يوقف تشغيل استجابة اللمسة للوحة املفاتيح املوسيقية. عندما يكون عىل وضع 
اإليقاف OFF، يتم تكوين نفس مستوى الصوت بغض النظر عن القوة أو اخلفة التي تعزف هبا عىل 

لوحة املفاتيح املوسيقية.

  SUSTAIN

عندما تكون وظيفة التمديد يف وضع التشغيل، متتلك مجيع النوتات املعزوفة عىل لوحة املفاتيح 
املوسيقية مع قسم اليد اليمنى )األقسام RIGHT 1 و2( متديد أطول. 

  MONO

عندما يكون هذا الزر يف وضع التشغيل، يتم عزف صوت القسم بصوت أحادي )فقط نوتة واحدة 
يف كل مرة(. جيعلك استعامل وضع MONO تعزف أصوات مفردة ورئيسية )مثل آالت النفخ 

املوسيقية النحاسية( بصورة واقعية أكثر. جيعلك أيضًا تتحكم بتأثري االنتقال التدرجيي من نغمة اىل 
أخرى Portamento )حسب الصوت املختار( بصورة معربة بواسطة العزف املتسق.

عندما يكون هذا الزر يف وضع اإليقاف، يتم االستامع اىل صوت متعدد النغامت.

  DSP/DSP VARI.

مع املؤثرات الرقمية املوجودة داخل اآللة املوسيقية، يمكنك إضافة حميط وعمق للموسيقى بعدة 
طرق — مثل إضافة الصدى الذي جيعلك تبدو وكأنك تعزف داخل قاعة موسيقية.

يستعمل الزر [DSP] لتشغيل أو إيقاف تأثري DSP )معالج اإلشارة الرقمية( لقسم لوحة املفاتيح 
املوسيقية املختار حاليًا.

يستعمل الزر [.DSP VARI] )التغيري( للتغيري بني خيارات تأثري DSP. يمكنك استعامل هذا أثناء 
العزف، عىل سبيل املثال، لتغيري رسعة التعاقب )بطيء/رسيع( لتأثري السامعة الدوارة.

 مالحظة
االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى 

Portamento هي وظيفة تكّون مقطعا 
انتقاليا سلسا يف طبقة الصوت من 

النوتة األوىل اىل النوتة التالية املعزوفة 
عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. 

 مالحظة
يمكن تغيري نوع املؤثر. عىل شاشة 

 اختيار الصوت، اخرت 
← [6 s] (VOICE SET) 

← TAB [E][F] EFFECT/EQ 

.[A]/[B] 2 DSP
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)HARMONY/ECHO( تطبيق اهلارموين عىل حلن يدك اليمنى

من بني املؤثرات الصوتية، اهلارموين هو أكثر صوت مؤثر. إنه يضيف اوتوماتيكيًا مقاطع هارموين 
للنوتات التي تعزفها بيدك اليمنى — يعطيك فورًا صوتا غنيا وحمرتفا أكثر. 

.]HARMONY/ECHO[ قم بتشغيل الزر  1
شّغل كال من الزر ]ACMP[ والزر ]SYNC START[ )صفحة 47( وتأكد من   2

تشغيل القسم RIGHT 1 )صفحة 34(.

اعزف نغامت متآلفة بيدك اليرسى لبدء Style )صفحة 48( واعزف بعض   3
النوتات داخل مدى يدك اليمنى للوحة املفاتيح املوسيقية.

نقطة الفصل

قسم النغامت املتآلفة

يف هذا املثال، نوتات اهلارموين داخل سلم C الرئييس 
)النغامت املتآلفة املعزوفة يف اليد اليرسى( تضاف 

اوتوماتيكيًا اىل النوتات املعزوفة داخل مدى قسم نغمة 
اليد اليمنى للوحة املفاتيح املوسيقية.

يمكنك ايضا استعامل مؤثر اهلارموين مع توقف Style. ببساطة اضغط وتابع الضغط ألسفل عىل 
نغامت متآلفة بيدك اليرسى واعزف حلنا بيدك اليمنى.

تم ضبط العديد من األصوات لتعزف اوتوماتيكيًا أنواع هارموين/صدى معّينة التي تطابق الصوت 
← [FUNCTION] :اخلاص. حاول بعض االصوات. يمكنك ايضا تغيري نوع اهلارموين/الصدى 

.]G[ HARMONY/ECHO 

 مالحظة
وفق نوع اهلارموين/الصدى، يمكن 
تطبيق اهلارموين حتى ولو كان الزر 

[ACMP] متوقفا.
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 مالحظة
مصطلح "القدمية" هو مرجع لتوليد 

صوت األرغنات ذات األنبوب 
التقليدية، التي يتم هبا إنتاج الصوت 

بواسطة أنابيب ذات أطوال خمتلفة 
)بوحدة القدم(.

 مالحظة
 VOLUME/ATTACK حول صفحة

وصفحة EFFECT/EQ، راجع قسم 
املزايا املتقدمة )صفحة 112(.

تكوين أصوات األرغن الفلوت األصلية اخلاصة بك

يستعمل PSR-A2000 تقنية رقمية متقدمة العادة انشاء الصوت االسطوري لالجهزة الكالسيكية. 
متامًا كام يف األرغن التقليدي، يمكنك تكوين الصوت اخلاص بك برفع وخفض تعديل مستويات 

قدميات الفلوت.

.]ORGAN FLUTES[ اضغط الزر  1
يتم استدعاء الصفحة FOOTAGE لصوت األرغن الفلوت.

استعمل االزرار ]st[ – ]1 st 8[ لتعديل هتيئات القياس القدمي.  2
حتدد هتيئات القياس القدمي الصوت األسايس لألرغن الفلوت. 

 [D] يف اثنني من قدميات الفلوت: '16 و '1/3 5. الضغط عىل الزر [1 st] تتحكم االزرار
حيول بني قيايس القدمني.

اذا اردت، يمكنك اختيار نوع االرغن، تغيري رسعة السامعة الدوارة وتعديل هتيئة الرجرجة، 
.[H] – [F] و [C] – [A] باستعامل االزرار

1[B]/[A]ORGAN TYPE حيدد نوع توليد نغمة األرغن ليتم تقليدها: أمواج جيبية أو
كالسيكية.

2[C] ROTARY SP
SPEED

حيول بالتناوب بني رسعات السامعة الدوارة البطيئة والرسيعة 
عند اختيار مؤثر السامعة الدوارة ألدوات األرغن الفلوت 

 )قياس DSP TYPE يف صفحة EFFECT/EQ(، ويكون الزر 
DSP[ VOICE CONTROL[ مشغال. 

3[F]VIBRATO OFF حيّول بالتعاقب تأثري الرجرجة ألصوات األرغن الفلوت عىل
.OFF أو إيقاف تشغيل ON تشغيل

4[G]VIBRATO ON

5[H] VIBRATO
DEPTH

يضبط عمق الرجرجة عىل احد املستويات الثالثة: 
1 )منخفض( أو 2 )متوسط( أو 3 )عايل(.

6[I]PRESETS يفتح شاشة اختيار امللف ألصوات األرغن الفلوت الختيار
صوت األرغن الفلوت.
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اضغط الزر [I] (PRESETS) الستدعاء شاشة اختيار صوت األرغن الفلوت.  3
استعمل االزرار TAB [F][E] الختيار املكان الذي سيتم حفظ صوت   4 

األرغن الفلوت.

اضغط الزر [6 t] (SAVE) الستدعاء شاشة احلفظ.  5
احفظ صوت األرغن الفلوت باتباع االجراء يف الصفحة 66.  6

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 1.

شاشة اختيار الصوت ← )P2( ← [8 s])UP( [s 2]اختيار GM/XG أو أصوات أخرى من اللوحة:

هتيئات مرتبطة باملؤثرات

ضبط حساسية ملس لوحة املفاتيح املوسيقية: •
← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION] 

TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL

HARMONY/ECHO ← [FUNCTION] [G]اختيار نوع اهلارموين/الصدى: •

هتيئات مرتبطة بطبقة الصوت

توليف طبقة الصوت بدقة لعموم اآللة املوسيقية: •
[A] MASTER TUNE/ ← [FUNCTION] 

 TAB [E][F] MASTER TUNE ← SCALE TUNE

توليف السلم: •
[A] MASTER TUNE/ ← [FUNCTION] 

 TAB [E][F] MASTER TUNE ← SCALE TUNE

• :TRANSPOSE تغيري تعيني القسم ألزرار
← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION] 

← TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL 

[A]/[B] 4 TRANSPOSE ASSIGN

شاشة اختيار الصوت ← )VOICE SET( [s 6] حترير األصوات )ضبط الصوت(:

إيقاف تشغيل االختيار االوتوماتيكي لتهيئات 
الصوت )املؤثرات، الخ.(:

[E] REGIST SEQUENCE/ ← [FUNCTION] 
  ← FREEZE/VOICE SET 

TAB [E][F] VOICE SET

حترير قياسات األرغن الفلوت:
 TAB [E][F]/ ← [ORGAN FLUTES] 

EFFECT/EQ أو VOLUME/ATTACK 

 إنذار
سوف يتم فقدان التهيئة إذا اخرتت 

صوتا آخر أو قمت بإيقاف قدرة اآللة 
املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.
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Styles
– – عزف اإليقاع واملرافق 

عزف Style مع عزف املصاحب التلقائي

.Style الستدعاء شاشة االختيار STYLE اضغط ازرار اختيار الفئة  1
يستعمل الزر [EXPANSION/USER] الستدعاء 

Styles الشخصية )Styles األصلية املنشأة بواسطة 

 Styles( املضاعفة Styles أو )Style وظيفة مكون
اإلضافية املركبة(. يمكن تركيب Styles املضاعفة 

بنفس طريقة تركيب مضاعفة األصوات. للتفاصيل، 
راجع القسم "مضاعفة األصوات" )صفحة 39(.

اضغط احد األزرار ]J[ – ]A[ الختيار Style املطلوب.  2
ضغط أحد االزرار [1 s] – [s 4] أو ضغط نفس زر الفئة STYLE مرة أخرى يمكن أن 

يستدعي صفحة العرض مرة اخرى.

اضغط الزر ]ACMP[ لتشغيل وظيفة عزف املصاحب التلقائي.  3

يصبح قسم اليد اليرسى اخلاص بلوحة املفاتيح املوسيقية )صفحة 37( قسم النغمة، ويتم 
اكتشاف واستعامل النغامت املعزوفة يف هذا القسم كأساس للمصاحبة التلقائية الشاملة مع 

Style املختار.

اضغط الزر ]SYNC START[ لتفعيل البداية املتزامنة.  4

 مالحظة
الزر [EXPANSION/USER] يف 
ازرار اختيار الفئة STYLE يمكن 

استعامله الستدعاء Styles املفضلة. 
العملية هي نفسها بالنسبة لالصوات 

املفضلة. راجع صفحة 35.

تتميز اآللة املوسيقية بنامذج مساعدة ايقاعية ومصاحبة )املسمى"Styles"( يف 
 Style انواع موسيقية خمتلفة ومتنوعة تتضمن بوب، جاز، وأنواع أخرى. يميز

بميزات عزف املصاحب التلقائي أن تنتج عزف املصاحب التلقائي ببساطة 
بواسطة عزف "النغامت املتآلفة" بيدك اليرسى. هذا جيعلك تعيد تكوين الصوت 

تلقائيًا لفرقة موسيقية كاملة أو أوركسرتا — حتى إذا كنت تعزف بنفسك. 
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حاملا تعزف نغامت متآلفة بواسطة يدك اليرسى، يبدأ Style املختار.  5
حاول عزف النغامت املتآلفة بواسطة يدك اليرسى واعزف حلنا بواسطة يدك اليمنى.

.Style اليقاف عزف ]START/STOP[ اضغط الزر  6

 Style خصائص
نوع Style وخصائصه التعريفية مبّينة يف ايقونة Style املضبوط مسبقًا.

Pro: تزّود هذه Styles ترتيبات حمرتفة ورائعة مع قابلية عزف متكاملة. يتبع العزف   
املرافق الناتج بالضبط النغامت املتآلفة للعازف. وكنتيجة، يتم حتويل تغيرياتك عىل 

النغامت املتآلفة واألحلان احليوية فورًا اىل عزف مرافق موسيقي ينبض باحلياة.
Session: تزّود هذه Styles واقعية أكثر ومساعدة حقيقية بواسطة املزج يف أنواع   

النغامت املتآلفة األصلية والتغيريات، وكذلك النغامت اإليقاعية مع تغيريات النغامت 
املتآلفة مع األقسام الرئيسية. تم برجمة هذا الوضع إلضافة "تنوع" وملسة حمرتفة عىل 

أداءك الغاين معّينة بأنواع معّينة. تذكر، مع ذلك، يمكن أن يكون من غري الرضوري أن 
تكون Styles مناسبة — أو حتى يمكن أن ال تكون هارمونيًا صحيحة — لكل األغاين 

وكل عزف نغامت متآلفة. يف بعض احلاالت مثاًل، عزف قطعة موسيقية ثالثية رئيسية 
بسيطة ألغنية ريفية يمكن أن يؤدي اىل "جاز" بالنغمة السابعة، أو عزف نغمة جهرية 

يمكن أن يؤدي اىل عزف مرافق غري صحيح أو غري متوقع.

 Style التوافق مع ملف
يستعمل املوديل PSR-A2000 صيغة امللف SFF GE )صفحة 9(. يمكن للموديل 

PSR-A2000 قراءة امللفات SFF املوجودة، ولكن سيتم حفظها بصيغة SFF GE عند 

حفظ امللف )أو لصقه( يف املوديل PSR-A2000 . الرجاء تذكر أنه يمكن قراءة امللف 
.SFF GE املحفوظ بواسطة اآلالت املوسيقية املتوافقة مع الصيغة

 مالحظة
للمعلومات حول النغامت، راجع 

الصفحة 49.
 مالحظة

 Style يمكنك حتويل عزف
)املصاحبة(. راجع صفحة 41.
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النغامت
بالنسبة للمستعملني غري املطلعني عىل النغامت، يتميز هذا اجلدول اليدوي بالنغامت املألوفة ملراجعتك الرسيعة. بام أنه 

هناك عدة نغامت مفيدة وعدة أساليب الستعامهلا موسيقيا، راجع كتب النغمة املتوفرة جتاريا ملزيد من التفاصيل. 
★ حيدد جذر النوتة.

السابع من السلم الكبريالسابع من السلم الثانويالسابعالسلم الثانويالسلم الكبري

تغيري نوع عزف النغامت املتآلفة باألصابع
بتغيري نوع عزف النغامت املتآلفة باالصابع، يمكنك انتاج مصاحبة مناسبة تلقائيا، حتى اذا مل تضغط كل النوتات التي 

[C] STYLE SETTING/ ← ]FUNCTION[ :حتوي نغمة. يمكن تغيري نوع عزف النغامت املتآلفة باالصابع من 
.TAB [E][F] CHORD FINGERING ← SPLIT POINT/CHORD FINGERING
استعمل االزرار [1 st] – [st 3] الختيار نوع العزف املرغوب للنغامت املتآلفة باالصابع.

يمكن اختيار االنواع التالية، عىل سبيل املثال.
•	SINGLE FINGER

يمكنك هذا االسلوب من عزف النغامت بسهولة يف نطاق املصاحبة للوحة املفاتيح املوسيقية باستعامل اصبع أو اصبعني أو 
ثالث اصابع.

النغامت املتآلفة 
املوسيقية من السلم 

الكبري
اضغط مفتاح اجلذر فقط.

النغامت املتآلفة 
املوسيقية من السلم 

الثانوي
معًا بنفس الوقت اضغط مفتاح 

اجلذر واملفتاح األسود عىل يساره.

النغامت املتآلفة 
املوسيقية السابعة

معًا بنفس الوقت اضغط مفتاح 
اجلذر واملفتاح األبيض عىل 

يساره.

النغامت املتآلفة 
املوسيقية السابعة 

من السلم الثانوي
معًا بنفس الوقت اضغط مفتاح 

اجلذر وكيل املفتاحني األبيض 
واألسود عىل يساره.

•	AI FULL KEYBOARD

عزف أي يشء، أي مفتاح عىل لوحة املفاتيح املوسيقية باستعامل كلتي اليدين – مثل عزف البيانو – ينتج املصاحبة املناسبة. 
 ال داعي للقلق حول حتديد النغامت املتآلفة. )وفقا لتعديل االغنية، يمكن أال تنتج لوحة املفاتيح الكاملة 

AI Full Keyboard املصاحبة املناسبة.( 

لألنواع االخرى، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 114(.
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Style استخدام االستامع لوضع

لبدء/إيقاف العزف

  ]START/STOP[ الزر
يبدأ عزف Style بعد ضغط الزر [START/STOP] مبارشة. إليقاف 

االستامع، اضغط الزر مرة أخرى.

  ]SYNC START[ الزر
يضبط هذا الزر قراءة Style عىل وضع"االستعداد". يبدأ عزف Style عند 

الضغط عىل أي نوتة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية )عند اطفاء [ACMP]( أو 
 ،Style عند عزف .)[ACMP] عند عزف نغمة بيدك اليرسى )عند تشغيل

الضغط عىل هذا الزر يوقف العزف ويضبطه عىل وضع "االستعداد".

  ]SYNC STOP[ الزر
يمكنك البدء يف عزف Style أو ايقافه يف أي وقت بالضغط عىل أو حترير 

املفاتيح يف قسم النغمة للوحة املفاتيح املوسيقية. تأكد من كون املفتاح 
[ACMP] عىل وضع التشغيل ثم اضغط الزر [SYNC STOP] ثم قم بالعزف 

عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.
   ]III[ – ]I[ INTRO االزرار

يتميز املوديل PSR-A2000 بثالثة انواع من أقسام املقدمات إلضافة مقدمة 
قبل البدء يف عزف Style. بعد الضغط عىل االزرار III[ - ]I[ INTRO[، ابدء 

العزف باستخدام الزر ]START/STOP[ أو الزر [SYNC START]. عند 
االنتهاء من عزف املقدمة، يتحول عزف Style تلقائيا إىل القسم الرئييس.

   ]III[ – ]I[ ENDING/rit. األزرار
يتميز املوديل PSR-A2000 بثالثة أنواع من أقسام النهايات إلضافة هناية قبل 
إيقاف عزف Style. عند الضغط عىل أحد األزرار III[ - ]I[ ENDING[ عند 
عزف Style، سيتوقف Style تلقائيا بعد عزف النهاية. يمكنك ضبط النهاية 

 ENDING بالضغط عىل نفس الزر )ritardando( عىل نزول املستوى تدرجييا
مرة أخرى أثناء عزف النهاية.

 )INTRO/MAIN VARIA TION/BREAK/ENDING( حول حالة املصباح ألزرار القسم

أمحر: القسم خمتار حاليًا.  
أمحر )وامض(: سيتم عزف القسم بعد القسم املختار حاليا مبارشة.  
أخرض: القسم حيوي بيانات ولكنه غري خمتار حاليا.  
إيقاف: ال حيتوي القسم عىل أي بيانات وال يمكن عزفه.  

 مالحظة
عند ضبط وضع العزف باالصابع 

عىل "لوحة املفاتيح الكاملة" أو "لوحة 
املفاتيح الكاملة AI"، ال يمكن تشغيل 

 التوقف املتزامن.
 لتغيري وضع العزف باالصابع: 

 ← [FUNCTION] 
 [C] STYLE SETTING/ 

SPLIT POINT/ 

← CHORD FINGERING 

 TAB [E][F] CHORD

 .FINGERING

 مالحظة
 ENDING/rit. [I] إذا ضغطت الزر

عند عزف Style، يتم عزف االضافة 
.END ING/rit [I] قبل
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Style تغيري تبديل النمط )االقسام( اثناء عزف

كل Style يتميز بأربع أقسام خمتلفة رئيسية، أربع أقسام إضافية وقسم اسرتاحة. باستعامل هذه 
االقسام، يمكنك جعل أدائك يبدو ديناميكيا وحمرتفا أكثر. يمكن تغيري القسم بحرية اثناء عزف 

.Style

    [D] – [A] MAIN VARIATION األزرار

ييضء ضوء القسم الرئييس 
املختار باللون األمحر

ييضء ضوء القسم اإلضايف 
املختار باللون األمحر

اضغط أحد األزرار MAIN VARIATION [A]-[D] الختيار 
القسم الرئييس املرغوب )ييضء الزر باألمحر(. كل واحد هو نموذج 
 MAIN مرافق لبعض املقاييس ويتم عزفه مرارا. والضغط عىل الزر

VARIATION املختار مرة أخرى يعزف نموذجا مضافا مناسبا لتحسني 

اإليقاع والقطع مع التكرار. واثر االنتهاء من عزف اللحن النغمة املضافة، 
سيتم املرور بسالسة اىل القسم الرئييس.

AUTO FILL وظيفة
 [D]-[A] الضغط عىل أي األزرار الرئيسية ،[AUTO FILL IN] عند تشغيل الزر

عندما تقوم بالعزف تلقائيا، يقوم بعزف قسم إضايف.

  ]BREAK[ الزر
 [BREAK] يمكنك هذا من إضافة مقاطع ديناميكية إليقاع املصاحبة. اضغط الزر

أثناء عزف Style. عند االنتهاء من عزف نموذج اسرتاحة بمقياس واحد، يتحول 
عزف Style تلقائيا اىل القسم الرئييس.

تعديل درجة رسعة العزف

   [–]/[+] TEMPO االزرار
بالضغط عىل الزر  TEMPO [-] أو [+]، يمكنك خفض/رفع درجة رسعة العزف يف نطاق 

5 - 500. عندما تنبثق نافذة TEMPO، يمكنك أيضا استعامل القرص [DATA ENTRY] لتعديل 
القيمة

الضغط عىل االزرار TEMPO ]+[/]-[ يف نفس الوقت يعيد هتيئة درجة رسعة 
العزف اىل القيمة املبدئية.

  ]TAP TEMPO[ الزر
 أثناء عزف Style، يمكنك تغيري درجة رسعة العزف بالنقر عىل الزر 

]TAP TEMPO[ مرتني حسب درجة رسعة العزف املرغوبة.

عند توقف Style، والنقر عىل الزر ]TAP TEMPO[ )أربع مرات إلشارة وقت 
4/4( يبدأ عزف Style حسب درجة رسعة العزف التي اخرتهتا بالنقر. 

 مالحظة
هذه العملية مشرتكة لعزف االغنية 

)صفحة 57(.
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نقطة البداية/ النهاية

  ]FADE IN/OUT[ الزر
يقوم هذا بإنتاج نقاط البداية ونقاط النهاية عند بدء/إيقاف العزف. اضغط الزر 
[FADE IN/OUT] عند توقف العزف واضغط الزر [START/STOP] للبدء 

 يف العزف بنقطة بداية. إليقاف العزف بنقطة هناية، اضغط الزر 
[FADE IN/OUT] أثناء العزف.

استدعاء هتيئات اللوحة لتالئم Style )جمموعة 
الضبط(

تستدعي وظيفة جمموعة الضبط املالئمة هتيئات اللوحة املناسبة أكثر )رقم الصوت، الخ.( تلقائيًا 
لوضع Style املختار حاليًا.

اخرت Style املرغوب من شاشة اختيار Style )اخلطوات 1 – 2 يف الصفحة 47(.  1
.(REPERTOIRE) [5 s] اضغط الزر  2

سيتم عرض هتيئات متنوعة للوحة املناسبة التي توافق Style املختار يف الشاشة.

استعمل االزرار [2 st] – [st 3] الختيار هتيئات اللوحة املرغوبة.  3

 مالحظة
هذه العملية مشرتكة لعزف االغنية 

)صفحة 57(.

 مالحظة
التهيئات املعروضة هنا هي سجالت 

الباحث عن املوسيقى. يمكنك اختيار 
التهيئات االضافية باستعامل ميزة 

الباحث عن املوسيقى )صفحة 70(.

 مالحظة
وفقا لوضع Style املختار اخلاص، من 
املمكن أال توجد أي هتيئات اللوحة يف 

وظيفة املرجع.
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 مالحظة
يمكنك أيضًا تكوين إعدادات الضبط 
بلمسة واحدة اخلاصة بك. للتفاصيل، 

راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 
.)118

هتيئات اللوحة املناسبة لوضع Style املختار )الضبط 
بلمسة واحدة(

الضبط بلمسة واحدة هي ميزة قوية ومالئمة وتستدعي تلقائيًا هتيئات اللوحة املناسبة أكثر )أصوات 
 Style املختار حاليًا، بواسطة ملسة زر واحدة. إذا قررت مسبقًا أي Style أو مؤثرات، الخ.( لوضع

تريد أن تستعمله، يمكنك جعل ميزة الضبط بلمسة واحدة أن ختتار لك تلقائيًا الصوت املناسب.

اخرت Style )اخلطوات 1 – 2 يف الصفحة 47(.  1
.[4]–[1] ONE TOUCH SETTING اضغط احد األزرار  2

اليستدعى هذا فقط فورًا مجيع التهيئات )أصوات، مؤثرات، الخ.( التي تطابق Style احلايل، 
 .Style حتى تتمكن فورًا من بدء عزف ،SYNC START و ACMP بل كذلك يشّغل تلقائيًا

حاملا تعزف نغامت متآلفة بواسطة يدك اليرسى، يبدأ Style املختار.  3
 [4] – [1] ONE TOUCH SETTING له أربع هتيئات بلمسة واحدة. اضغط الزر Style كل

لتجريب التهيئات األخرى.

تغيري التهيئات املضبوطة بلمسة واحدة تلقائيًا بواسطة األقسام الرئيسية  
جتعلك وظيفة OTS )الضبط بلمسة واحدة( تّغري التهيئات املضبوطة بلمسة واحدة 

تلقائيًا عندما ختتار قسام رئيسيا خمتلفا )D–A(. االقسام الرئيسية A وB و C وD توافق 
التهيئات بلمسة واحدة 1 و2 و3 و4 عىل التوايل. الستعامل وظيفة توصيل OTS، شغل 

.[OTS LINK] الزر
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تأكيد حمتويات التهيئة بلمسة واحدة

يمكنك التحقق من املعلومات اخلاصة بالتهيئة بلمسة واحدة ]1[ – ]4[ املعينة لوضع Style املختار 
حاليا. 

يف شاشة اختيار Style، اضغط الزر [7 s] (.OTS INFO) الستدعاء شاشة   1
املعلومات. 

اضغط الزر [F] (CLOSE) إلغالق شاشة عرض املعلومات.  2

 مالحظة
يمكنك استدعاء شاشة املعلومات 

 بالضغط عىل الزر 
 [DIRECT ACCESS] 

 ثم الضغط عىل أحد االزرار
 ONE TOUCH SETTING  

 .[4] – [1]
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إيقاف/تشغيل قطع Style وتغيري األصوات

حيتوي Style عىل ثامين قنوات: RHY1 )إيقاع 1( – PHR2 )مجلة 2( يف األسفل. يمكنك إضافة 
.Style بإيقاف/تشغيل قنوات النموذج بشكل انتقائي اثناء عزف Style تغيريات وتغيري إحساس

 Style قنوات

RHY1/2 )إيقاع 2/1(:  هذه هي االقسام األساسية لوضع Style التي تتضمن نامذج   
إيقاع الطبل و آلة النقر. 

BASS: إن قسم اجلهري يستخدم أصوات آالت موسيقية متعددة ومالئمة لكي   
 .Style تطابق

CHD1/2 )نغمة 2/1(: هذه هي إيقاع النغامت املتآلفة، من الشائع استخدامه مع   
أصوات البيانو والقيثارة. 

PAD: عادة يتم استخدام هذا القسم مع آالت التمديد مثل اآلالت الوترية وأرغن   
وغناء اجلوقات، الخ.

PHR1/2 )املقطع املوسيقي 2/1(: يتم استعامل هذه االقسام بمحاوالت الرضب   
عىل آالت النفخ املوسيقية النحاسية، وعزف نغامت ا لوتر املوقع عليه توقيعًا متعاقبًا 

برسعة، واآلالت اإلضافية األخرى التي جتعل من الدور املصاحب أكثر تشويقًا. 

اضغط الزر ]CHANNEL ON/OFF[ مرة او مرتني الستدعاء شاشة عرض   1
.(STYLE) CHANNEL ON/OFF 

اضغط الزر ]t[ – ]1 t 8[ لضبط القنوات عىل وضع التشغيل أو عىل وضع   2
اإليقاف.

لالستامع فقط اىل قناة واحدة منفردة، اضغط وتابع الضغط ألسفل عىل الزر املناسب للقناة 
املراد ضبطها عىل وضع SOLO. إللغاء وضع SOLO، ببساطة اضغط زر القناة املناسب مرة 

أخرى.

تغيري صوت كل قناة 
اذا كان رضوريا، اضغط االزرار ]s[ – ]1 s 8[ لتغيري الصوت للقناة املوافقة.

شاشة اختيار الصوت ُيستدعى من حيث تريد اختيار الصوت الستعامله يف القناة. راجع 
صفحة 34.

.CHANNEL ON/OFF إلغالق الشاشة ]EXIT[ اضغط الزر  3

 مالحظة
يمكنك حفظ التهيئات هنا عىل ذاكرة 

التسجيل. راجع صفحة 75.

 مالحظة
عند عرض الشاشة الرئيسية، ال يمكن 
.CHANNEL ON/OFF غلق الشاشة
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ضبط توازن مستوى الصوت بني Style ولوحة 
املفاتيح املوسيقية

يمكنك ضبط توازن مستوى الصوت بني عزف Style والصوت الذي تعزفه عىل لوحة املفاتيح 
املوسيقية.

.BALANCE الستدعاء شاشة ]BALANCE[ اضغط الزر  1

.]2 st[ باستعامل االزرار Style قم بتعديل مستوى صوت  2
 ،Style ،يمكنك تعديل مستوى صوت االغنية ،[7 st] – [1 st] باستعامل االزرار

االزرار املتعددة وأقسام لوحة املفاتيح املوسيقية.

.BALANCE لغلق شاشة ]EXIT[ اضغط الزر  3

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 2.

اختيار نوع عزف النغامت املتآلفة باألصابع:
[C] STYLE SETTING/ ← [FUNCTION] 

← SPLIT POINT/CHORD FINGERING 

TAB [E][F] CHORD FINGERING

:Style التهيئات املتعلقة بعزف
[C] STYLE SETTING/ ← [FUNCTION] 

← SPLIT POINT/CHORD FINGERING 

TAB [E][F] STYLE SETTING

هتيئات نقطة الفصل:
[C] STYLE SETTING/ ← [FUNCTION] 

← SPLIT POINT/CHORD FINGERING 

TAB [E][F] SPLIT POINT

ONE TOUCH SETTING [1] – [4] + [MEMORY] تسجيل التهيئة األصلية بلمسة واحدة:

:)Style مكون( Styles إنشاء/حترير ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION] 

 [B] STYLE CREATOR

← TAB [E][F] BASIC التسجيل بالوقت الفعيل: •

← STEP REC ← TAB [E][F] EDIT [G] التسجيل عىل مراحل: •

• :Style جتميع TAB [E][F] ASSEMBLY ←

← TAB [E][F] GROOVE حترير االحساس االيقاعي: •

← TAB [E][F] CHANNELحترير البيانات لكل قناة: •

• :Style File Format عمل هتيئاتTAB [E][F] PARAMETER ←

 مالحظة
عند عرض الشاشة الرئيسية، ال يمكن 

.BALANCE غلق الشاشة

 مالحظة
يف شاشة لوحة التحكم بمزج 

األصوات، يمكنك تعديل مستوى 
الصوت لكل قسم Style. راجع 

صفحة 86.
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األغاين
– – عزف، مترين وتسجيل األغاين 

االستامع لألغاين
يمكنك اعادة االستامع ألنواع االغاين التالية.

االغاين املهيأة مسبقا )يف صفحة PRESET لشاشة اختيار االغنية( •
اغنيتك املسجلة )راجع صفحة 64 للتعليامت حول التسجيل( •
• ESEQ القيايس( أو MIDI ملف( SMF :بيانات األغنية املتوفرة جتاريًا

اضغط الزر SELECT[ SONG[ الستدعاء شاشة اختيار األغنية.  1

اضغط األزرار E[]F[ TAB[ الختيار مكان االغنية املرغوبة.  2
 USB قم بتوصيل جهاز ختزين ،USB اذا اردت اعادة االستامع لألغاين يف جهاز التخزين 

الذي حيوي بيانات األغنية MIDI بطرف [USB TO DEVICE] سلفا.

.]J[ – ]A[ اخرت االغنية املرغوبة باستعامل االزرار  3
يمكنك أيضًا اختيار األغنية بواسطة استعامل القرص [DATA ENTRY]، بعد ذلك اضغط 

الزر [ENTER] للتنفيذ.

 مالحظة
للمعلومات حول صيغ البيانات 

املتوافقة، راجع الصفحة 9.

 مالحظة
يمكنك االنتقال للخلف فورًا للرجوع 

اىل شاشة العرض الرئيسية بواسطة 
"النقر املزدوج" عىل احد األزرار 

.[J] – [A]

لـ PSR-A2000، "االغنية" راجع االغاين MIDI التي حتوي االغاين املهيئة 
مسبقا، امللفات بصيغة MIDI املتوفرة جتاريا، الخ. ال تستطيع فقط عزف أغنية 

واالستامع إليها، بل تستطيع العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية بمصاحبة عزف 
أغنية وتسجيل أدائك اخلاص كأغنية. 
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اضغط الزر SONG [F/II] (PLAY/PAUSE) لبدء االستامع.  4

ترتيب دور االغنية التالية للعزف 
أثناء عزف أغنية، يمكنك ترتيب األغنية التالية للعزف. هذا مناسب لربطها مع األغنية 

التالية بسالسة أثناء األداء املرسحي. اخرت األغنية التالية التي تريد عزفها داخل شاشة 
اختيار األغنية، أثناء عزف أغنية. يظهر البيان "NEXT" عىل أعىل يمني اسم األغنية 

.)NEXT CANCEL( [8t] املطابقة. إللغاء هذه التهيئة، اضغط الزر

اضغط الزر SONG [■] (STOP) اليقاف االستامع.  5

العمليات أثناء االستامع

البدء املتزامن  

يمكنك بدء العزف حاملا تبدأ العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. عند توقف االستامع، احتفظ 
.)PLAY/PAUSE( [F/ II] مضغوطا ثم اضغط الزر )STOP( [■] SONG بالزر

اللغاء وظيفة البدء املتزامن، احتفظ بالزر STOP( [■] SONG( مضغوطا ثم اضغط الزر 
PLAY/PAUSE( [F/ II]( مرة أخرى.

إيقاف مؤقت  

اضغط الزر PLAY/PAUSE( [F/ II](. الضغط مرة أخرى يواصل االستامع من املوقع احلايل.
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ترجيع/تقديم رسيع  

اضغط الزر REW( [G]( أو [H] )FF( مرة لتحريك ميزان للوراء/لألمام. احتفظ بالزر 
REW( [G]( أو [H] )FF( مرة للتحريك للوراء/لألمام بشكل متواصل.

الضغط عىل الزر REW( [G]( أو [H] )FF( يستدعي نافذة منبثقة تظهر رقم امليزان احلايل 
)أو رقم عالمة املقطع املوسيقي( يف الشاشة. بينام تظهر نافذة منبثقة ملوقع االغنية تعرض عىل 

الشاشة، يمكنك أيضا استعامل القرص [DATA ENTRY] لتعديل القيمة.

لألغاين التي ال حتتوي عىل عالمات مقاطع موسيقية

لألغاين التي حتتوي عىل عالمات مقاطع موسيقية
.[E] بواسطة ضغط الزر PHRASE MARKو BAR يمكنك التحويل بني

 تعديل درجة رسعة العزف  
نفس االجراء بالنسبة لدرجة رسعة عزف Style. راجع صفحة 51.

نقطة البداية/ النهاية  
نفس االجراء بالنسبة لوضع Style. راجع صفحة 52.

 مالحظة
عالمة املقطع املوسيقي هي مؤرش 
مربمج مسبقًا داخل أغاين معّينة، 

والذي حيدد أماكن معينّة داخل 
األغنية.

 مالحظة
يمكنك تعديل توازن مستوى صوت 

االغنية بني االغنية ولوحة املفاتيح 
املوسيقية. راجع صفحة 56. يف شاشة 

لوحة التحكم بمزج األصوات، 
يمكنك تعديل مستوى الصوت لكل 

قسم أغنية. راجع صفحة 86.

 مالحظة
يمكنك تشغيل أو إيقاف القسم 

اخلاص )االقسام اخلاصة(. راجع 
صفحة 62.

 مالحظة
يمكنك حتويل عزف األغنية. راجع 

صفحة 41.
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تقييدات األغاين املحمية
 يمكن أن تكون بيانات األغاين املتوفرة جتاريًا حممية بحقوق نرش ملنع النسخ غري القانوين 

أو املسح غري املقصود. بيانات األغاين مؤرشة بواسطة عالمات عىل اجلانب األيرس 
العلوي ألسامء امللف. البيانات والتقييدات املتعلقة مفصلة باألسفل.

Prot. 1: يربز حفظ االغاين املهيأة مسبقا اىل املشغل USER. هذه األغاين ال يمكن   
نسخها/نقلها/حفظها عىل االجهزة اخلارجية.

Prot. 2 Orig: تبنّي األغاين املصاغة واملحمية من قبل رشكة Yamaha. ال يمكن   
نسخ هذه األغاين. يمكن نقل/حفظ هذه األغاين فقط اىل مشغل USER وأجهزة 

التخزين USB مع رقم التعريف.

Prot. 2 Edit: تبنّي أغاين "Prot. 2 Orig" املحررة. تأكد من حفظ هذه األغاين عىل   
نفس املجلد الذي حيتوي عىل أغاين "Prot. 2 Orig". ال يمكن نسخ هذه األغاين. 
يمكن نقل/حفظ هذه األغاين فقط اىل مشغل USER وأجهزة التخزين USB مع 

رقم التعريف.

 "Prot. 2 Edit"و "Prot. 2 Orig" مالحظة لتشغيل ملف أغنية
تأكد من حفظ األغنية "Prot. 2 Edit" عىل نفس املجلد الذي حيتوي عىل أغنيتها 

 ."Prot. 2 Edit" األصلية "Prot. 2 Orig". وإال ال يمكن االستامع اىل األغنية 
 Prot. 2" كذلك، إذا نقلت أغنية "Prot. 2 Edit"، تأكد من نقل أغنيتها األصلية 

Orig" اىل نفس املكان )املجلد( بنفس الوقت.
للمعلومات حول أجهزة التخزين USB املتوافقة حلفظ األغاين املحمية، قم بزيارة 

موقع Yamaha االلكرتوين.

 

عرض اإلشارة املوسيقية )القطعة املوسيقية(
يمكنك مشاهدة اإلشارات املوسيقية )قطعة موسيقية( لألغنية املختارة. نقرتح عليك أن تقرأ 

اإلشارات املوسيقية بشكل كامل قبل أن تبدأ التدريب.

اخرت أغنية )اخلطوات 1 – 3 يف الصفحة 57(.  1
اضغط الزر ]SCORE[ الستدعاء شاشة عرض القطعة املوسيقية.  2

يمكن االطالع عىل كل االشارات املوسيقية باستعامل االزرار TAB [F][E] عند إيقاف 
االستامع اىل االغنية.

كنقطة استامع أويل، تقفز "الكرة" عىل طول القطعة املوسيقية، لتبني املوضع احلايل. 

يمكنك تغيري نموذج االشارات املوسيقية باستعامل االزرار [1 st] – [st 8]. للتفاصيل، 
راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 133(.

 مالحظة
يمكن أن تعرض اآللة املوسيقية 

االشارات املوسيقية ألغانيك املسجلة.

 مالحظة
ال يمكن أن تعرض اآللة املوسيقية 

االشارات املوسيقية لبيانات املوسيقى 
املتوفرة جتاريا باستثناء تلك البيانات 
التي تسمح بعرض القطعة املوسيقية 

بشكل خاص.

 مالحظة
يتم توليد اإلشارات املوسيقية 

املعروضة بواسطة اآللة املوسيقية 
اعتامدًا عىل بيانات األغنية. نتيجة 

لذلك، يمكن أن ال تكون بالضبط 
نفس صفحة املوسيقى املتوفرة جتاريًا 

لنفس األغنية — خصوصًا عند عرض 
إشارات مقطوعات موسيقية معقدة أو 

عدة نوتات موسيقية قصرية.
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عرض كلامت األغاين )نص(
عندما تكون االغاين املختارة حتتوي عىل بيانات كلامت االغاين، يمكنك مشاهدهتا عىل شاشة اآللة 

املوسيقية اثناء االستامع. 

اخرت أغنية )اخلطوات 1 – 3 يف الصفحة 57(.  1
اضغط الزر ]LYRICS/ TEXT[ الستدعاء شاشة كلامت األغاين.  2

عندما تكون بيانات االغنية حتتوي عىل بيانات كلامت االغاين، تعرض كلامت االغاين عىل 
الشاشة. يمكن االطالع عىل كل كلامت االغاين باستعامل االزرار TAB [F][E] عند إيقاف 

االستامع اىل االغنية.
عندما يبدأ االستامع لألغنية، يتغري لون كلامت األغاين، األمر الذي يشري إىل املوقع احلايل.

عرض النص

حتى اذا كانت االغنية ال حتتوي عىل بيانات كلامت االغاين، يمكنك مشاهدة كلامت االغاين عىل 
الشاشة بتحميل ملف النص )txt.( املكون عىل الكمبيوتر عرب جهاز ختزين USB. هذه امليزة تفعل 

امكانيات مفيدة، مثل عرض كلامت االغاين، أسامء النغامت ونوتات النص. 

عند عرض شاشة كلامت االغاين، اضغط عىل الزر [1 st] (TEXT) لعرض   1
النص.

اضغط الزر [5 st]/[6 st] (TEXT FILE) الستدعاء شاشة اختيار النص.  2
اخرت ملف النص املرغوب.  3

للعودة لشاشة كلامت االغاين، اضغط الزر LYRICS( [1 st]( مرة اخرى.

لالطالع عىل مزيد من املعلومات حول شاشة كلامت االغاين/النص، راجع قسم املزايا املتقدمة 
)صفحة 135(.
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تشغيل/إيقاف قنوات األغاين
تتكّون األغنية من 16 قناة منفصلة. يمكنك بصورة منفصلة تشغيل أو إيقاف تشغيل كل قناة لعزف 

األغنية املختارة. 

اضغط الزر ]CHANNEL ON/OFF[ مرة او مرتني الستدعاء شاشة عرض   1
.(SONG) CHANNEL ON/OFF

اضغط الزر [1 st] – [st 8] لضبط كل قناة عىل وضع التشغيل أو عىل وضع   2
اإليقاف.

اذا اردت االستامع اىل قناة خاصة واحدة )استامع واحد(، احتفظ بالضغط عىل أحد االزرار 
[1 st] – [st 8] املوافق للقناة املرغوبة. فقط القناة املختارة يتم تشغيلها بينام يتم ايقاف 

األخرى. إللغاء العزف املنفرد، اضغط نفس الزر مرة أخرى.

التدريب عىل قسم اليد اليمنى )وظيفة الدليل(
تبنّي وظيفة الدليل النوتات املوسيقية التي جيب أن تعزفها، ومتى جيب أن تعزفها، وطول مدة 

االحتفاظ بضغطها لألسفل. يمكنك أيضًا التدريب برسعتك اخلاصة — والن عزف املصاحب 
ينتظرك لتعزف النوتة املوسيقية بشكل صحيح. هنا، اكتم صوت القسم األيمن وحاول التدريب 

عىل القسم.

اخرت اغنية واستدع شاشة عرض القطعة املوسيقية )صفحة 60(.  1
.]GUIDE[ قم بتشغيل الزر  2

اضغط الزر SONG [TR 1] لكتم صوت قسم اليد اليمنى.  3
ينطفئ مؤرش الزر ]TR 1[. يمكنك اآلن عزف ذلك القسم بنفسك.

 مالحظة
عادًة، تم تعيني CH 1 )القناة 1( اىل زر 

[TR 1] وتعيني CH 2 )القناة 2( اىل 

زر [TR 2] وتعيني CH 3 – 16 )القناة 
.[EXTRA TR] 3-16( اىل الزر
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اضغط الزر SONG [F/II] (PLAY/PAUSE) لبدء االستامع.  4

تدّرب عىل القسم املكتوم صوته أثناء مشاهدة شاشة عرض القطعة املوسيقية.

.[GUIDE] بعد التمرين أوقف تشغيل الزر

وظائف الدليل األخرى 
هناك وظائف إضافية يف املزايا الدليلية، للتدرب عىل توقيت العزف عىل املفاتيح )وضع 

أي مفتاح Any Key( أو من أجل الكاراوكي.
[A]/[B] GUIDE MODE ← [B] SONG SETTING ← ]FUNCTION[

ملزيد من التفاصيل، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 137(.

تكرار االستامع
يمكن استعامل وظائف تكرار األغنية لالستامع اىل أغنية أو مدى حمدد من املوازين املوسيقية يف أغنية 

بصورة متكررة. هذا مفيد للتدريب املتكرر عىل املقاطع املوسيقية الصعبة العزف.

لتكرار أغنية ما، قم بتشغيل الزر [REPEAT] واستمع لألغنية املرغوبة. ايقاف تشغيل الزر 
[REPEAT] يلغي تكرار االستامع.

 حتديد مدى املوازين املوسيقية واالستامع اليه بصورة متكررة 
)B-A تكرار(

اخرت أغنية )اخلطوات 1 – 3 يف الصفحة 57(.  1
اضغط الزر SONG [F/II] (PLAY/PAUSE) لبدء االستامع.  2

حدد مدى التكرار.  3
اضغط الزر [REPEAT] عند نقطة البداية )A( للمدى املطلوب تكراره. اضغط الزر 

[REPEAT] مرة أخرى عند نقطة النهاية )B(. بعد إجراء التوصيل التلقائي )ليساعدك يف 
االستدالل عىل املقطع املوسيقي(، يتم االستامع اىل املدى من النقطة A اىل النقطة B بصورة 

متكرر.

B Aهناية األغنية بداية األغنية

 مالحظة
يمكنك عزف أغاين متعددة بشكل 

← [FUNCTION] :متكرر 
← [B] SONG SET TING 

.[H] REPEAT MODE

 مالحظة
حتديد النقطة A فقط يؤدي اىل تكرار 
االستامع بني النقطة A وهناية األغنية.

 مالحظة
اذا كانت االغنية حتوي عالمات 

املقطع املوسيقي، يمكنك عزف قسم 
)جمموعة معايري( حمدد بعدد عالمات 
← [FUNCTION] :املقطع املوسيقي 

← [B] SONG SET TING 

.[I] PHRASE MARK REPEAT

 مالحظة
عندما تريد اإلعادة من أعىل إىل وسط 

األغنية:
اضغط الزر [REPEAT]، ثم ابدأ   1

عزف األغنية.
اضغط الزر [REPEAT] مرة أخرى   2

.)B( عند نقطة النهاية
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.(STOP) [■] SONG اليقاف االستامع، اضغط الزر  4
.A سريجع موقع األغنية اىل النقطة

اضغط الزر ]REPEAT[ لتشغيل إيقاف وظيفة تكرار االستامع.  5
حتديد مدى التكرار عندما تكون األغاين متوقفة

.A للتقديم اىل مكان النقطة )FF( [H] اضغط الزر  .1
.A لتحديد النقطة [REPEAT] اضغط الزر  .2

.B للتقديم اىل مكان النقطة )FF( [H] اضغط الزر  .3
.B مرة أخرى لتحديد النقطة [REPEAT] اضغط الزر  .4

تسجيل أداءك )تسجيل رسيع(
 )Style يمكنك تسجيل كل أجزاء أدائك مرة واحدة أو كل جزء )األيمن واأليرس واالستامع لوضع

بمفرده. هذه أداة تدريب فعالة، تسمح لك بسهولة بمقارنة أداءك اخلاص مع األغنية األصلية التي 
تتدّرب عليها. قبل بدء التسجيل، اجعل هتيئة اللوحة املرغوبة ألداء لوحة املفاتيح املوسيقية — عىل 

اختيار صوت، Style، الخ.

اضغط األزرار SONG [REC] و [■] (STOP) معًا بنفس الوقت.  1

يتم ضبط أغنية فارغة تلقائيًا للتسجيل.

.[REC] SONG اضغط الزر  2

تسجيل قسم خاص 
عوضا عن اخلطوة 2، الضغط عىل الزر TR1[ SONG[ (أو ]TR2[) اثناء االحتفاظ 

بالضغط عىل الزر [REC] يمكنك من تسجيل قسم اليد اليمنى )أو اليد اليرسى(.
الضغط عىل الزر [EXTRA TR] اثناء االحتفاظ بالضغط عىل الزر [REC] يمكنك من 

تسجيل االستامع لوضع Style واحد.

بدء التسجيل  3
يبدأ التسجيل تلقائيا حاملا تقوم بعزف نوتة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية، أو البدء يف االستامع 

اىل Style أو البدء يف عزف االزرار املتعددة.

 مالحظة
 اللغاء التسجيل، اضغط الزر 

.)STOP( [■] أو [REC] SONG

 مالحظة
عند التسجيل دون عزف Style، فإن 

تشغيل [METRONOME] جيعل 
عمليات التسجيل فعالة أكثر. يمكن 

تعديل درجة رسعة عزف املرتونوم 
.[-]/[+] TEMPO بواسطة االزرار

 مالحظة
للتسجيل الرسيع، كل قسم ُيسجل 

عىل القنوات التالية.
أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية: القناة 

3-1
أقسام االزرار املتعددة: القناة 8-5

أقسام Style: القناة 16-9
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اضغط الزر SONG [■] (STOP) اليقاف التسجيل.  4

.[EXIT] تظهر رسالة لتنبهك حلفظ األداء املسجل. إلغالق الرسالة، اضغط الزر

اضغط الزر SONG [F/II] (PLAY/PAUSE) لبدء االستامع لألداء املسجل.  5

احفظ االداء املسجل كأغنية.  6
اضغط الزر SONG [SELECT] الستدعاء شاشة اختيار األغنية. االغنية املسجلة يمكن أن 

حتفظ يف شاشة اختيار االغنية. راجع "حفظ امللفات" يف الصفحة 66 للتعليامت.

تسجيل مسارات متعددة 
تتكّون األغنية من 16 قناة منفصلة. هبذه الطريقة، تستطيع تسجيل البيانات عىل كل 

قناة بشكل مستقل، الواحدة تلو األخرى. يمكنك أيضا تغيري تعيينات القناة/القسم مع 
تسجيل املسارات املتعددة.

االجراء هو باالساس نفسه بالنسبة لـ "تسجيل أدائك" يف الصفحة 64، مع تعويض 
التعليامت التالية للخطوة 2 أعاله.

 عند االحتفاظ بالضغط عىل الزر REC[ SONG[، اضغط االزرار 
]st[ – ]1 st 8[ لضبط القنوات املرغوبة عىل "REC". ثم حدد القسم 

.]D[/]C[ املرغوب للقناة باستعامل االزرار
اذا اردت تسجيل القسم األيمن 1 للقناة 1، مثال، اضغط الزر [s 1] اثناء االحتفاظ 

 ]D[/]C[ بالضغط عىل الزر [REC] لضبط القناة 1 عىل "REC". ثم استعمل االزرار 
."RIGHT 1" الختيار

بعد مواصلة اخلطوات 3 – 5، أعد اختيار قنوات أخرى وسجل أقساما أخرى كام هو 
مرغوب.

إنذار
سوف يتم فقدان األغنية املسجلة إذا 

غريت إىل أغنية أخرى أو فصلت 
الطاقة الكهربائية بدون تنفيذ عملية 

احلفظ.



ف، مترين وتسجيل األغاين –
األغاين – عز

3
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حفظ امللفات
متكنك هذه العملية أن حتفظ بياناتك األصلية )مثل األغاين واألصوات التي سجلتها واالصوات 

التي حررهتا( عىل ملف. الرشوحات هنا تطبق عندما حتفظ أدائك املسجل كملف أغنية.

يف شاشة اختيار االغنية، اخرت اجلدول املناسب )USER أو USB( الذي تريد حفظ   1
.]E[]F[ TAB البيانات فيه باستعامل االزرار

اضغط الزر [6 t] (SAVE) الستدعاء شاشة تسمية امللف.  2

ادخل اسم امللف )صفحة 30(.  3
حتى اذا جتاوزت هذه اخلطوة، يمكنك تسمية امللف يف كل وقت بعد عملية احلفظ )صفحة 

.)28

اضغط الزر [8 s] (OK) حلفظ امللف.  4
سوف يتم وضع امللف املحفوظ تلقائيًا عىل املوضع املناسب بني امللفات برتتيب أبجدي.

 مالحظة
إذا أردت أن تلغي عملية احلفظ، 

.)CANCEL( [8 t] اضغط الزر
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مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 3.

[SCORE] ← األزرار [1 st] – [st 8]حترير هتيئات االشارات املوسيقية:

[LYRICS/TEXT] ← األزرار [1 st] – [st 6]حترير كلامت األغاين/هتيئات عرض النص:

استعامل ميزة عزف املصاحب التلقائي مع 
عزف األغنية:

STYLE CONTROL ← [ACMP] 

  ← SONG [■] + [F/II] ← [SYNC START] 
STYLE CONTROL [START/STOP]

SONG SETTING ← [FUNCTION] [B]القياسات املتعلقة باالستامع اىل االغنية:

التمرين عىل لوحة املفاتيح املوسيقية والتمرين  •
← GUIDE MODE [B]/[A] الغنائي باستعامل وظيفة الدليل:

 االستامع اىل األدوار املوسيقية بواسطة تقنية  •
← .P.A.T [st 8] مساعدة األداء:

 إنشاء/حترير األغاين 
)مبتكر األغنية(:

← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION] 

[A] SONG CREATOR

← TAB [E][F] 1-16تسجيل األحلان )التسجيل عىل مراحل(: •

← TAB [E][F] CHORDتسجيل النغامت )التسجيل عىل مراحل(: •

إعادة - تسجيل قسم حمدد — نقطة البداية/ •
← TAB [E][F] REC MODEالنهاية:

← TAB [E][F] CHANNELحترير أحداث القناة: •

حترير أحداث النغمة، النوتات، األحداث  •
االستثنائية للنظام وكلامت األغنية:

 SYS/EX. أو 16-1 أو TAB [E][F] CHORD ← 
LYRICS أو
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االزرار املتعددة
– – إضافة مجل موسيقية ألدائك 

 مالحظة
يوجد نوعني من بيانات الزر املتعدد. 

سوف يتم تشغيل بعض األنواع 
مرة واحدة وإيقافها عندما تصل اىل 
النهاية. سيتم عزف جمموعة أخرى 

بشكل متكرر.

 مالحظة
ضغط الزر أثناء االستامع إليها سوف 

يوقف العزف ويبدأ العزف من البداية 
مرة أخرى.

يمكن استعامل األزرار املتعددة لعزف تسلسل عدد من اإليقاعات واألحلان 
القصرية املسجلة مسبقًا التي يمكن استعامهلا إلضافة تأثري وتنوع ألداءات 

لوحة املفاتيح املوسيقية.
األزرار املتعددة جممعة يف جمموعات أو يف أربع جمموعات لكل زر. يتميز 
PSR-A2000 بوجود جمموعة مشكلة من جمموعات الزر املتعدد بأنواع 

موسيقية خمتلفة األشكال.

عزف األزرار املتعددة

اضغط الزر MULTI PAD CONTROL [SELECT] الستدعاء شاشة اختيار   1
جمموعة الزر املتعدد، بعد ذلك اخرت املجموعة املطلوبة.

اخرت الصفحات باستعامل األزرار [1 s] – [s 7] التي توافق "P2 ،P1..." عىل الشاشة  او 
بالضغط عىل الزر SELECT[ MULTI PAD CONTROL[ بشكل متواصل، ثم استعمل 

االزرار [A] – [J] الختيار املجموعة املرغوبة.

اضغط أيًا من األزرار MULTI PAD CONTROL [1]–[4] لعزف املقاطع   2
املوسيقية للزر املتعدد.

يبدأ االستامع اىل املقطع املوسيقي املطابق )يف هذه احلالة، للزر 1( بالكامل حسب درجة رسعة 
العزف احلايل. يمكنك حتى عزف اثنني او أكثر من االزرار املتعددة معًا بنفس الوقت.

اضغط الزر [STOP] إليقاف االستامع للزر املتعدد )األزرار املتعددة(.  3
 [STOP] إذا أردت إيقاف أزرار حمددة يف اللوحة، قم بالضغط يف نفس الوقت عىل الزر

واضغط زر )أزرار( اللوحة الذي تريد إيقافه.

حول ألوان األزرار املتعددة 
أخرض: يشري اىل أن الزر املطابق حيتوي عىل بيانات )مقطع موسيقي(.  
أمحر: يشري اىل أن الزر املطابق يقوم بالعزف حاليًا.  
أمحر )وامض(: يبني أن الزر املوافق يف وضع االستعداد )البدء املتزامن(.  
إيقاف: حيدد أن الزر املوافق ال حيوي بيانات وال يمكن العزف عليه.  



69       PSR-A2000 كتّيب املالك

ك –
دائ

 أل
قية

سي
مو

ل 
 مج

افة
ض

– إ
دة 

عد
 املت

رار
الز

ا

4

استعامل وظيفة البدء املتزامن لألزرار املتعددة
اثناء االحتفاظ بالضغط عىل الزر MULTI PAD CONTROL [SELECT]، اضغط أحد أزرار 

MULTI PAD CONTROL [1] – [4] لضبط وضع االستامع للزر املتعدد عىل االستعداد. 

سيومض الزر املوافق باألمحر. يمكنك حتى عزف اثنني او ثالث او اربع ازرار متعددة معًا بنفس 
الوقت.

سيبدأ عزف الزر املتعدد املضبوط حاليا عىل وضع االستعداد عند عزف Style، ضغط أي نوتة 
عىل لوحة املفاتيح املوسيقية )عند إيقاف [ACMP](، أو عزف نغمة بيدك اليرسى )عندما تكون 

[ACMP] عىل وضع التشغيل(. عند ضبط الزر املتعدد عىل وضع االستعداد اثناء االستامع اىل 
اغنية/Style أو ضغط أي نوتة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية )عند إيقاف [ACMP]( أو عزف نغمة 

بيدك اليرسى )عندما تكون [ACMP] عىل وضع التشغيل( سيبدأ االستامع اىل الزر املتعدد أعىل 
الفاصلة املوسيقية التالية.

عندما تكون االزرار املتعددة يف وضع االستعداد، فإن الضغط عىل أي منها سيشغل يف نفس الوقت 
كل االزرار املتعددة املضبوطة عىل وضع االستعداد.

 [SELECT] MULTI PAD CONTROL إللغاء البدء املتزامن، اثناء االحتفاظ بالضغط عىل الزر
 MULTI PAD CONTROL اضغط أحد األزرار [1] – [4]. الضغط عىل الزر ،)[STOP] أو(

[STOP] مرة واحدة يلغي البدء املتزامن لكل األزرار.

استعامل وظيفة مالئمة النغامت املتآلفة
العديد من املقاطع املوسيقية للزر املتعدد هي أحلان أو نغامت متآلفة، ويمكنك أن جتعل هذه 

املقاطع املوسيقية تغرّي اوتوماتيكيًا جنبا اىل جنب مع النغامت التي تعزفها باليد اليرسى. عند تشغيل 
[ACMP] أو القسم األيرس LEFT، ببساطة اعزف نغامت متآلفة بيدك اليرسى واضغط أيًا من 

األزرار املتعددة— تقوم وظيفة مالئمة النغامت املتآلفة بتغيري طبقة الصوت ليالئم النغامت املتآلفة 
التي تعزفها. تذكر أن بعض األزرار املتعددة ال تتأثر بمالئمة النغامت املتآلفة. 

قسم النغامت املتآلفة

يف هذا املثال، املقطوعة املوسيقية للزر 1 سوف حتّول اىل F رئييس قبل العزف. حاول جتربة أنواع 
نغامت متآلفة متعددة أثناء عزف األزرار املتعددة.

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 4.

تكوين األ زرار املتعددة )مكون الزر املتعدد(:
 ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION] 

[C] MULTI PAD CREATOR

شاشة اختيار جمموعة الزر املتعدد ← )EDIT( [8t] حترير األزرار املتعددة:
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الباحث عن املوسيقى
Style، الخ.( لكل أغنية – – استدعاء هتيئات مثالية )صوت، 

 مالحظة
للحصول عىل املعلومات حول 

تسجيل بيانات األغنية/الصوت يف 
الباحث عن املوسيقى، راجع صفحة 

.72

 Style إذا كنت تريد أن تعزف بنوع معنّي من املوسيقى ولكن ال تعرف أي
وأية هتيئات صوت يمكن أن تكون مناسبة، يمكن أن تساعدك وظيفة 

الباحث عن املوسيقى املفيدة. ما عليك إال اختيار نوع املوسيقى املرغوب 
)أو اسم االغنية( من بني هتيئات لوحة الباحث عن املوسيقى، فتقوم اآللة 
املوسيقية اوتوماتيكيًا بعمل مجيع هتيئات اللوحة املناسبة لتجعلك تعزف 

بذلك النموذج املوسيقي. باالضافة لذلك، بتسجيل بيانات األغنية/الصوت 
املحفوظة يف أماكن خمتلفة من الباحث عن املوسيقى، يمكن لآللة املوسيقية 

أن تستدعي البيانات ذات الصلة من اسم األغنية.

 

حول سجالت الباحث عن املوسيقى

كل البيانات التي يمكن استدعاؤها من شاشة الباحث عن املوسيقى MUSIC FINDER تسمى 
"سجل". هناك ثالث سجالت خمتلفة وهي التالية.

• هتيئات اللوحة	
هتيئة البيانات، مثل Style واألصوات، الخ.

• 	)SONG( األغنية
بيانات األغنية املسجلة عىل معني املوسيقى من شاشة اختيار االغنية )صفحة 57(

• 	)AUDIO( الصوت
بيانات الصوت املسجلة عىل الباحث عن املوسيقى من شاشة اختيار الصوت USB )صفحة 

)79
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اختيار األغنية املفضلة من بني هتيئات اللوحة

اضغط الزر ]MUSIC FINDER[ الستدعاء شاشة معني املوسيقى   1 
.MUSIC FINDER

.ALL يتم عرض كل التسجيالت يف الشاشة

يظهر عنوان األغنية واملعلومات 
املتعلقة بالوضع Style املعني 

لتهيئات اللوحة.

استعمل االزرار ]st[/]2 st 3[ الختيار هتيئات اللوحة املرغوبة.  2
.[ENTER] والزر [DATA ENTRY] يمكنك أيضًا استعامل القرص

تصنيف التسجيالت
اضغط الزر SORT BY( [F]( لرتتيب السجالت حسب املوسيقى MUSIC، النموذج 

 STYLE، اإليقاع BEAT ودرجة رسعة العزف TEMPO. اضغط الزر 
SORT ORDER( [G]( لتغيري ترتيب التسجيالت )تصاعدي أو تنازيل(. 

عند تصنيف التسجيالت حسب املوسيقى MUSIC، يمكنك استعامل الزر [st 1] للقفز 
ألعىل أو ألسفل خالل األغاين حسب الرتتيب األبجدي. عند تصنيف التسجيالت حسب 
 Styles للقفز ألعىل أو ألسفل خالل [5 st]/[4 st] يمكنك استعامل الزر ،STYLE

حسب الرتتيب األبجدي. اضغط األزرار [s] و [t] بنفس الوقت لتحريك املؤرش اىل 
التسجيل األول.

اعزف النغامت يف القسم األيرس للوحة املفاتيح املوسيقية )صفحة 37(.  3

البحث يف هتيئات اللوحة
يمكنك البحث عن التسجيالت بواسطة حتديد اسم األغنية أو كلمة دليلية، بواسطة استعامل وظيفة 

بحث الباحث عن املوسيقى.

 )SEARCH 1( ]6 s[ اضغط الزر ،MUSIC FINDER لشاشة ALL من الصفحة  1
الستدعاء شاشة البحث.

 مالحظة
راجع صفحة 74 للمعلومات حول 

 SONG اختيار سجالت األغنية
.AUDIO والصوت

 مالحظة
اذا أردت جتنب تغيري درجة رسعة 

العزف اثناء االستامع اىل Style عند 
اختيار سجل آخر، اضبط وظيفة درجة 

رسعة عزف Style عىل LOCK أو 
 HOLD بالضغط عىل الزر 

STYLE TEMPO( [I]( يف شاشة 
الباحث عن املوسيقى. الضبط عىل 
LOCK يمكن من جتنيب تغيري غري 
مقصود لدرجة رسعة العزف عند 

توقف االستامع اىل Style ما واختيار 
سجل آخر.
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ادخل نوع البحث.  2
 [A]MUSIC يستدعي [A] يبحث حسب اسم األغنية. الضغط عىل الزر

النافذة املنبثقة إلدخال اسم األغنية. ملسح املوسيقى التي تم 
.)CLEAR( [F] إدخاهلا، اضغط الزر

 [B]KEYWORD يستدعي [B] يبحث حسب الكلمة الدليلية الضغط عىل الزر
النافذة املنبثقة إلدخال الكلمة الدليلية. ملسح الكلمة الدليلية 

.)CLEAR( [G] التي تم إدخاهلا، اضغط الزر
 [C]STYLE يستدعي شاشة اختيار [C] ضغط الزر .Style يبحث حسب

 [EXIT] املرغوب، اضغط الزر Style بعد اختيار .Style
للعودة اىل شاشة البحث. ملسح Style الذي تم إدخاله، اضغط 

.)CLEAR( [H] الزر

 ]D[BEAT حيدد اشارة الوقت لعملية البحث. مجيع هتيئات اإليقاع حمتواة
.ANY داخل البحث إذا اخرتت

 ]E[ SEARCH
AREA

خيتار موقعا حمددا )جدول القسم األعىل من شاشة معني 
املوسيقى MUSIC FINDER( للبحث.

 ]1 st[ALL CLEAR .يمسح كل خاصيات البحث املدخلة

 ]3 st[TEMPO FROM.يضبط نطاق درجة رسعة العزف التي تريد استعامهلا للبحث

 ]4 st[TEMPO TO

/]5 st[
 ]6 st[

GENRE.خيتار نمط املوسيقى املرغوبة

.)CANCEL( [8 t] إللغاء البحث، اضغط الزر

اضغط الزر [8 s] (START SEARCH) لبدء البحث.  3
تظهر شاشة البحث 1، عارضة نتائج البحث.

)SONG/AUDIO( تسجيل بيانات األغنية/الصوت
بتسجيل بيانات األغنية/الصوت املحفوظ يف أماكن خمتلفة )شاشة اختيار االغنية: صفحة 57؛ 

شاشة اختيار صوت USB: صفحة 79( يف الباحث عن املوسيقى، يمكن لآللة املوسيقية استدعاء 
بيانات األغنية بسهولة من عنوان األغنية. 

عرض بيانات األغنية.  1
بيانات األغنية )SONG( يف شاشة اختيار األغنية

اضغط الزر SELECT[ SONG[ لعرض بيانات االغنية )ملف االغنية( يف شاشة اختيار 
االغنية.

 مالحظة
يمكنك البحث بعدة كلامت دليلية 

خمتلفة معًا بنفس الوقت بواسطة 
إدخال فاصل )فاصلة( بني كل كلمة 

دليلية.

 مالحظة
اذا اخرتت ايقاع 2/4 أو 6/8، يمكن 

البحث عن Style مناسب ألداء أغنية 
حسب ايقاع 2/4 و6/8، ولكن يتم 
انشاء Style احلايل باستعامل ايقاع 

.4/4

 مالحظة
عند البحث عن ملفات االغنية/

الصوت )صفحة 70(، من الرضوري 
ضبط خاصية البحث كالتايل.

STYLE: فارغ  

ANY :BEAT

"---" - "---" :TEMPO

 مالحظة
اذا اردت البحث عن خاصية أخرى، 

اضغط الزر [6 t] (SEARCH 2) عىل 
شاشة عرض الباحث عن املوسيقى. 
يتم عرض نتيجة البحث عىل شاشة 

.SEARCH 2 عرض

 مالحظة
اذا اردت تسجيل بيانات االغنية/

الصوت جلهاز التخزين USB، قم 
بتوصيل جهاز ختزين USB الذي حيوي 
 .[USB TO DEVICE] البيانات بطرف

 مالحظة
قبل استخدام جهاز ختزين USB، تأكد 

 "USB من قراءة "وصل جهاز ختزين
يف الصفحة 93.
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USB يف شاشة اختيار صوت )AUDIO( بيانات األغنية

.)AUDIO PLAYER الستدعاء شاشة االستامع )شاشة [USB] 1-1  اضغط الزر

اضغط الزر ]8 st[ (FILE SELECT) لعرض بيانات االغنية )ملف الصوت( يف   2-1
جهاز التخزين USB املوصول.

اضغط احد األزرار ]J[-]A[ املطابقة للملف املطلوب.  2

3

اضغط الزر [6 s] (ADD TO MF) لتسجيل البيانات املختارة يف الباحث عن   3
املوسيقى.

تتغري الشاشة تلقائيا اىل شاشة حترير سجل الباحث عن املوسيقى.

اضغط الزر [8 s] (OK) لبدء التسجيل.  4
اضغط الزر CANCEL( [8 t]( اللغاء التسجيل.

.MUSIC FINDER اىل شاشة (SONG/AUDIO) تأكد من اضافة بيانات االغنية  5
.STYLE يف العمود AUDIO أو صوت SONG تظهر بيانات األغنية كأغنية
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اعادة استدعاء بيانات االغنية املسجلة من الباحث عن املوسيقى

يمكنك اعادة استدعاء بيانات االغنية املسجلة بنفس الطريقة مع "اختيار االغنية املرغوبة من ضمن 
هتيئات اللوحة" و"هتيئات اللوحة" )صفحة 71(.

  .SONG بعد اختيار سجل االغنية [F/II] SONG لالستامع اىل بيانات االغنية، اضغط زر االغنية
 إلعادة االستامع اىل بيانات الصوت املستدعاة، اضغط الزر [USB]، ثم اضغط الزر   

.AUDIO بعد اختيار سجل )F/ II( [2 st]

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 5.

 TAB [E][F] ALL ← [MUSIC FINDER] ← تكوين جمموعة تسجيالت مفضلة:

[H] )ADD TO FAVORITE(

RECORD EDIT( ← [MUSIC FINDER]( [st 8] حترير التسجيالت:

FILES( ← [MUSIC FINDER]( [st 7] حفظ السجل كملف مفرد:

 مالحظة
اذا اردت اعادة االستامع لبيانات 

االغنية/الصوت يف جهاز التخزين 
 USB قم بتوصيل جهاز ختزين ،USB

 الذي حيوي البيانات بطرف 
[USB TO DEVICE] سلفا.
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ذاكرة التسجيل
– – تسجيل واستدعاء إعدادات اللوحة حسب طلبك 

متكنك وظيفة ذاكرة التسجيل من حفظ )أو "تسجيل"( عمليًا مجيع هتيئات 
اللوحة عىل زر ذاكرة التسجيل، ثم بعد ذلك استدعاء فورًا هتيئات اللوحة 

حسب طلبك بواسطة ضغط زر واحد. التهيئات املسجلة ألزرار ذاكرة 
التسجيل الثامنية جيب أن حُتفظ عىل شكل جمموعة مستقلة )ملف(.

تسجيل إعدادات اللوحة

اضبط مفاتيح اللوحة )مثل، Style، النموذج، املؤثرات، وهكذا( كام تريد.  1
.REGISTRATION MEMORY يف القسم ]MEMORY[ اضغط الزر  2

تظهر شاشة العرض الختيار البنود املطلوب تسجيلها.

حدد البنود التي تريد تسجيلها.  3
اخرت البند املرغوب باستعامل األزرار [2 st]–[st 7]، ثم أدخل أو أزل عالمة التحقق 

.)MARK OFF( [8t]/)MARK ON( [8 s] باستعامل االزرار
.)CANCEL( [I] إللغاء العملية، اضغط الزر
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 إنذار
اذا اخرتت الزر الذي مصباحه ييضء 

باللون االمحر هنا، سيتم مسح هتيئة 
اللوحة املسجلة سابقا عىل الزر وسيتم 

استبداهلا بالتهيئات اجلديدة.

 مالحظة
هتيئات اللوحة املسجلة عىل االزرار 

املرقمة حمفوظة حتى عندما تنطفئ 
الطاقة. اذا اردت حذف مجيع إعدادات 

 اللوحة الثامنية احلالية، اضبط الزر 
[  ] )االستعداد/التشغيل( عىل 
وضع التشغيل أثناء متابعة الضغط 

عىل املفتاح B5 )املفتاح B املوجود عىل 
أقىص يمني لوحة املفاتيح املوسيقية(.

اضغط أحد أزرار REGISTRATION MEMORY [1] – [8] التي تريد تسجيل   4
هتيئة اللوحة عليها.

يصبح الزر املسجل أمحرا، األمر الذي يبني أن الزر الرقمي حيتوي عىل بيانات وأرقامه خمتارة.

حول حالة املصباح 
أمحر: البيانات مسجلة، وخمتارة حاليًا  
أخرض: البيانات مسجلة، ولكن ليست خمتارة حاليًا  
إيقاف: ال توجد بيانات مسجلة  

سّجل إعدادات اللوحة املتعددة عىل أزرار أخرى بواسطة تكرار اخلطوات 1 – 4.  5
يمكن اعادة استدعاء هتيئات اللوحة املسجلة ببساطة وذلك بالضغط عىل زر الرقم املرغوب.

تسجيل ذاكرة التسجيل كملف جمموعة
يمكنك حفظ مجيع إعدادات اللوحة املسجلة الثامنية عىل شكل ملف جمموعة ذاكرة تسجيل مستقل.

جمموعة 04

جمموعة 01
جمموعة 02

جمموعة 03

اضغط األزرار REGIST BANK [+] و [–] معًا بنفس الوقت الستدعاء شاشة اختيار   1
جمموعة التسجيل.

 

اضغط الزر [6 t] (SAVE) حلفظ ملف املجموعة.  2
للتعليامت حول احلفظ، راجع الصفحة 66.
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استدعاء إعداد لوحة مسجلة

 ملفات جمموعة ذاكرة التسجيل املحفوظة يمكن استدعاؤها باستعامل االزرار 
REGIST BANK ]+[/]–[ أو االسلوب التايل.

اضغط األزرار REGIST BANK [+] و [–] معًا بنفس الوقت الستدعاء شاشة اختيار   1
.REGISTRATION BANK جمموعة التسجيل

اضغط احد األزرار ]J[ – ]A[ الختيار جمموعة.  2
يمكنك أيضًا استعامل القرص [DATA ENTRY] والزر [ENTER] الختيار جمموعة.

اضغط احد األزرار املرقمة املضيئة باألخرض )]1[ – ]8[( داخل قسم ذاكرة   3
التسجيل.

 مالحظة
عند استدعاء اإلعدادات التي حتتوي 
عىل اختيار ملف األغنية/Style من 

جهاز التخزين USB، تأكد من أن 
جهاز التخزين USB املناسب الذي 

حيتوي عىل األغنية/Style املسجلني 
 موصول اىل الطرف 

.[USB TO DEVICE]

 مالحظة
تشغيل الزر [FREEZE] يلغي تفعيل 

استدعاء بند خاص )بنود خاصة(. 
الستعامل هذه الوظيفة، أنت حتتاج 
الختيار البند )البنود( التي لن يتم 

استدعاؤها بالدخول اىل 
 ← [FUNCTION] 

 [E] REGIST SEQUENCE/ 

← FREEZE/VOICE SET/ 

.TAB [E][F] FREEZE
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تأكيد املعلومات اخلاصة بذاكرة التسجيل
يمكنك استدعاء شاشة املعلومات للنظر يف أية أصوات و Style هي مسجلة عىل االزرار ]1[ – ]8[ 

اخلاصة بمجموعة ذاكرة التسجيل.

اضغط االزرار REGIST BANK [+] و[–] الستدعاء شاشة اختيار جمموعة   1
التسجيل، ثم استعمل االزرار ]J[ – ]A[ الختيار املجموعة املرغوبة.

اضغط الزر [7 s] (.INFO) الستدعاء شاشة املعلومات.  2

 .REGISTRATION EDIT يتم عرض الشاشة
راجع أدناه.

باستعامل االزرار TAB [F][E]، يمكنك التحول بني صفحتي شاشة املعلومات االثنتني: 
املعلومات حول أزرار ذاكرة التسجيل [1] – [4] واملعلومات اخلاصة باالزرار [5] – [8].

REGISTRATION EDIT شاشة
حمتويات جمموعة التسجيل احلايل مدرجة عىل شاشة REGISTRA TION EDIT. أسامء 

هتيئات اللوحة املسجلة عىل االزرار ]1[–]8[ ملجموعة ذاكرة التسجيل معروضة عىل 
الشاشة. يمكنك اعادة تسمية أو حذف أي من هتيئات ذاكرة التسجيل. راجع الصفحات 

28–29 للتفاصيل حول عمليات اعادة التسمية أو احلذف.

اضغط الزر [F] (CLOSE) إلغالق شاشة عرض املعلومات.  3
مزايا متقدمة

راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 6.

 REGIST SEQUENCE/ ← [FUNCTION] [E] الغاء تفعيل استدعاء بنود معينة:

TAB [E][F] FREEZE ← FREEZE/VOICE SET

استدعاء أرقام ذاكرة التسجيل بالرتتيب:
 [E] REGIST SEQUENCE/ ← [FUNCTION] 

← FREEZE/VOICE SET 

 TAB [E][F] REGISTRATION SEQUENCE

 مالحظة
يمكنك استدعاء شاشة املعلومات 
اخلاحة بمجموعة ذاكرة التسجيل 

 DIRECT] بالضغط عىل الزر
ACCESS] وأحد األزرار 

 REGISTRATION MEMORY

[1] – [8] بالتتابع. 

 مالحظة
اذا تم ضبط قسم الصوت عىل ايقاف، 

سيتم عرض اسم قسم الصوت املوافق 
باللون الرمادي.
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USB صوت
– – االستامع إىل وتسجيل امللفات الصوتية 

 )WAV( املناسبة تسمح لك باالستامع للملفات الصوتية USB وظيفة صوت
املخزنة يف جهاز ذاكرة الفالش USB — مبارشة من اآللة املوسيقية. 

باالضافة لذلك، بام أنه يمكنك تسجيل أدائك وتسجيالتك كملفات صوتية 
)WAV.( اىل جهاز ذاكرة فالش USB، من املمكن االستامع اىل امللفات عىل 

 CD الكمبيوتر، شارك أصدقائك فيها، وقم بتسجيل اسطواناتك اخلاصة بك
لالستمتاع كذلك.

االستامع للملفات الصوتية
جرب قراءة ملفات صوتية من ذاكرة الفالش USB عىل هذه اآللة املوسيقية. 

صيغ امللف التي يمكن قراءهتا.

.wavمعدل املعاينة 44.1 كيلوهرتز ، حتليل 16 بت، سترييو

 قم بوصل جهاز ذاكرة فالش USB حيتوي عىل ملفات صوتية لقرائتها عىل الطرف 
.[USB TO DEVICE]

.)AUDIO PLAYER الستدعاء شاشة االستامع )شاشة ]USB[ اضغط الزر  1

اضغط الزر [8 st] (FILE SELECT) لعرض امللفات الصوتية املحفوظة يف   2
ذاكرة فالش USB املوصول.

اضغط أحد األزرار [A] – [J] املوافقة للملف الذي تريد االستامع إليه.  3

.)AUDIO PLAYER للرجوع اىل شاشة االستامع )شاشة ]EXIT[ اضغط الزر  4

 مالحظة
ال يمكن لآللة املوسيقية قراءة امللفات 

.DRM املحمية

 مالحظة
 ،USB قبل استخدام ذاكرة فالش
تأكد من قراءة "وصل جهاز ختزين 

USB" يف الصفحة 93.
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اضغط الزر [2 st] (F/II) لالستامع.  5

العمليات املتعلقة باالستامع

 يمكنك االيقاف، االيقاف املؤقت، االختيار، الرتجيع، والتقديم باستعامل االزرار 
 [7 s] بالضغط عىل الزر REPEAT 6[. باالضافة لذلك، يمكنك ضبط الوضع st[ – ]1 st[

.[7 t] وتعديل مستوى الصوت بالضغط عىل الزر

عزف امللفات الصوتية بشكل متكرر  
 اضغط الزر ]7 s[ (REPEAT) ثم اضبط الوضع REPEAT مللف الصوت باستعامل االزرار 

.)CLOSE( [8 st]7[. لغلق شاشة التهيئة، اضغط الزر st[

OFF.يعزف خالل امللف املختار، ثم يتوقف
SINGLE.يعزف خالل امللف املختار بصورة متكررة

ALL عزف مستمر خالل مجيع امللفات املوجودة يف املجلد الذي حيتوي عىل امللف احلايل
بصورة متكررة.

RANDOM يعزف بصورة عشوائية ومتكررة مجيع امللفات املوجودة يف املجلد الذي حيتوي عىل
امللف احلايل.

 إنذار
 USB ال حتاول أبدا فصل ذاكرة فالش
أو توقف الطاقة اثناء االستامع. يمكن 

أن يشوه القيام بذلك بيانات ذاكرة 
.USB الفالش
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تعديل مستوى الصوت لالستامع للصوت  
 اضغط الزر VOL.( [7 t]( ثم عدل مستوى الصوت للملفات الصوتية باستعامل االزرار 

.)CLOSE( [8 st] لغلق شاشة التهيئة، اضغط الزر .[7 st]

تسجيل األداء كصوت
حاول تسجيل أداءك كبيانات )ملف WAV( صوت لذاكرة الفالش USB. الوقت االقىص 

للتسجيل هو 80 دقيقة لكل عملية تسجيل، ولكن يمكن أن خيتلف حسب قدرة ذاكرة الفالش 
USB املحدد.

يمكن تسجيل االقسام التالية )مولد النغمة الداخلية(.
أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية )اليمني 1، اليمني 2، اليسار(، أقسام االغنية، أقسام Style، أقسام 

االزرار املتعددة
صيغ امللف املسجلة بواسطة هذه الوظيفة

.wavمعدل املعاينة 44.1 كيلوهرتز ، حتليل 16 بت، سترييو

.]USB TO DEVICE[ اىل الطرف USB قم بتوصيل ذاكرة الفالش  1
اضبط الصوت املرغوب، الخ، الذي تريد استعامله ألدائك. )للمعلومات حول هتيئة   2

الصوت، راجع الصفحة 34، لتهيئة Style، راجع الصفحة 47.(

.]USB[ اضغط الزر  3

 USB AUDIO الستدعاء شاشة التسجيل )شاشة (RECORDER) [E] اضغط الزر  4
.)RECORDER

 مالحظة
 ،USB لتسجيل أدائك بوظيفة صوت

استعمل ذاكرة الفالش USB املتوافقة. 
 ،USB قبل استخدام ذاكرة فالش
تأكد من قراءة "وصل جهاز ختزين 

USB" يف الصفحة 93.

 مالحظة
ال يمكن تسجيل إدخال من مقابس 

.[AUX IN]

 مالحظة
االغاين املحمية بحقوق التأليف، 

مثل االغاين املهيأة مسبقا، وصوت 
املرتونوم ال يمكن تسجيله.

 مالحظة
أساليب التسجيل عىل اآللة املوسيقية 

حتوي تسجيالت MIDI وكذلك 
تسجيل الصوت أيضا )صفحة 64(.

 مالحظة
جهاز ختزين USB لـ "USB1" خمتار 

كوجهة تسجيل عند توصيل أجهزة 
ختزين USB متعددة. يتم جتاوز 

الوجهة عندما يكون "USB1" فلويب 
ديسك.
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افحص املعلومات حول ذاكرة الفالش USB كوجهة تسجيل.
بالنسبة لشاشة اخلطوة 4، اضغط الزر PROPERTY( [E]( للتثبت من رقم جهاز 

ذاكرة الفالش USB، حجم ذاكرة الفالش، املساحة املتوفرة للتسجيل والوقت املتوفر 
للتسجيل.

.PROPERTY إلغالق شاشة [EXIT]/)OK( [F] اضغط الزر

البدء يف التسجيل بالضغط عىل الزر [J] (REC)، ثم ابدأ أداءك.  5
عند البدء يف التسجيل، يظهر وقت التسجيل املنقيض عىل يمني شاشة التسجيل.

.(STOP) [J] أوقف التسجيل بالضغط عىل الزر  6
تتم تسمية امللف تلقائيا، وتظهر رسالة حتدد اسم امللف.

 إنذار
 USB ال حتاول أبدا فصل ذاكرة فالش
أو توقف الطاقة اثناء االستامع. يمكن 

أن يشوه القيام بذلك بيانات ذاكرة 
الفالش USB أو بيانات التسجيل.

 مالحظة
حتى ولو ارتكبت خطأ يف أدائك، ال 
يمكنك تغيري ملف موجود. احذف 

امللف املسجل عىل شاشة اختيار 
امللف، ثم سجل أدائك مرة أخرى.

 مالحظة
تتواصل عملية التسجيل، حتى ولو 

أغلقت شاشة التسجيل بالضغط 
عىل الزر [EXIT]. اضغط عىل الزر 

RECORDER( [E]( الستدعاء 
شاشة التسجيل مرة اخرى، ثم أوقف 

 [J] التسجيل بالضغط عىل الزر
.)STOP(
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لوحة التحكم بمزج األصوات
– – حترير مستوى الصوت والتوازن النغمي 

تقدم لك لوحة التحكم بمزج األصوات حتكام حدسيا عىل واجهات أقسام 
لوحة املفاتيح املوسيقية وقنوات األغنية/Style، تتضمن توازن مستوى 

الصوت ونغامت األصوات املميزة. متكنك من تعديل مستويات املواضع 
والسترييو )آلة النفخ( لكل صوت لضبط التوازن بصورة السترييو بأفضل ما 

يمكن، وجتعلك تضبط كيف يتم تطبيق املؤثرات.

اإلجراء األسايس

اضغط الزر ]MIXING CONSOLE[ الستدعاء شاشة عرض   1 
.MIXING CONSOLE

قم باستعامل األزرار E[]F[ TAB[ الستدعاء الصفحة املرغوبة.  2
للتفاصيل حول كل صفحة عرض، راجع قسم املزايا املتقدمة، الفصل 8.

  VOL/VOICE
يغري الصوت لكل قسم ويعدل مستوى التحريك والصوت لكل قسم )صفحة 85(. 

 XG باستعامل وظيفة إعادة انتقاء الصوت التلقائي، يمكنك أيضا حتويل صوت األغنية
املتوفرة جتاريا إىل الصوت اخلاص باستعامل األصوات اخلاصة هبذه اآللة املوسيقية. 

  FILTER
يعدل املحتويات اهلارمونية )رنني( ووضوح الصوت.

  TUNE
التهيئة املتعلقة بطبقة الصوت )توليف، التحويل الرئييس، الخ(.

  EFFECT
خيتار نوع املؤثر ويعدل عمقه لكل جزء )صفحة 87(.

  EQ
يعدل قياسات االستواء لتصحيح نغمة أو رنني الصوت.
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اضغط الزر ]MIXING CONSOLE[ بالتتابع الستدعاء شاشة عرض   3 
MIXING CONSOLE لألقسام املتعلقة.

اسم القسم مبنّي عىل أعىل شاشة العرض.

PANEL PART

STYLE PART

SONG CH 1-8 

SONG CH 9-16

أقسام األغنية، Style، األزرار املتعددة، لوحة املفاتيح 
املوسيقية )يسار، يمني 1، 2(

االيقاع 1، 2، اجلهري، النغامت املتآلفة 1، 2، املقطع املوسيقي 1، 2

قنوات األغنية 1 - 8

قنوات األغنية 9 - 16

 ]8 st[ – ]1 st[ الختيار قياس، ثم استعمل االزرار [J] - [A] استعمل االزرار  4
لضبط قيمة كل جزء.

احفظ هتيئات MIXING CONSOLE اخلاصة بك.  5
•  :PANEL PART حلفظ هتيئات شاشة عرض

قم بتسجيلها عىل ذاكرة التسجيل )صفحة 75(.

• :STYLE PART حلفظ هتيئات شاشة عرض
.Style احفظها عىل شكل بيانات

استدع شاشة التشغيل.  .1
[B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION[

.REC CHANNEL إلغالق شاشة عرض [EXIT] اضغط الزر  .2
اضغط الزر SAVE( [I]( الستدعاء شاشة اختيار Style حلفظ بياناتك، بعد ذلك   .3

احفظها )صفحة 66(.

• :SONG CH 1-8/9-16 حلفظ هتيئات شاشة عرض
أوالً سّجل التهيئات املحررة كجزء من بيانات األغنية )SETUP(، بعد ذلك 

احفظ األغنية.
استدع شاشة التشغيل.  .1

 [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION[

.CHANNEL الختيار الصفحة [E][F] TAB قم باستعامل األزرار  .2
."SETUP" الختيار [B]/[A] استعمل األزرار  .3

.)EXECUTE( [D] اضغط الزر  .4
اضغط الزر [I] الستدعاء شاشة اختيار األغنية حلفظ بياناتك، بعد ذلك احفظها   .5

)صفحة 66(.

 مالحظة
تركيبات Style/االغنية هذه هي 

نفس تلك التي تظهر عىل شاشة 
العرض عندما تضغط زر اللوحة 

[CHANNEL ON/OFF] مرة أو 
مرتني.

 مالحظة
 إذا احتفظت بالضغط عىل األزرار 

 [A] – [J] واستعامل األزرار 
[1 st] – [st 8] )أو القرص 
DATA ENTRY( يف نفس الوقت، 
يمكنك ضبط نفس القيمة يف احلال 

لكل األقسام األخرى.
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 مالحظة

 بعض األصوات )مثل األرغن  •
الفلوت( ال يمكن اختيارها لقنوات 

.Style

•  RHY2 يمكن فقط تعيني القناة
 STYLE PART داخل شاشة عرض

ألصوات جمموعة الطبل وأصوات 
.SFX جمموعة

•  ،GM عند عزف بيانات االغنية
يمكن استعامل القناة 10 فقط 

لصوت جمموعة الطبل. 

تغيري األصوات وتعديل النقاء/مستوى الصوت لكل قسم 
يمكنك تغيري الصوت وتعديل النقاء ومستوى الصوت لكل قسم يف لوحة املفاتيح املوسيقية أو قناة 

Style أو قناة األغنية.

تغيري صوت كل قسم

نفس العملية كام يف قسم "اإلجراء األسايس" املوجود عىل صفحة 83. يف اخلطوة   1
.VOL/VOICE 2، اخرت جدول

.VOICE الختيار قياس الصوت )[H] أو( [C] اضغط الزر  2

اضغط أحد األزرار ]st[ – ]1 st 8[ الختيار القسم املرغوب.  3
تظهر شاشة اختيار الصوت.

اخرت صوتا ما.  4
اضغط أحد أزرار اختيار فئة الصوت VOICE عىل اللوحة ثم اخرت صوتا باستعامل االزرار 

[A] – [J] )صفحة 34(.

.MIXING CONSOLE للرجوع اىل شاشة العرض ]EXIT[ اضغط الزر  5
احفظ هتيئاتك )اخلطوة 5 يف الصفحة 84(.  6
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تعديل النقاء/مستوى الصوت لكل قسم

نفس العملية كام يف قسم "اإلجراء األسايس" املوجود عىل صفحة 83. يف اخلطوة   1
.VOL/VOICE 2، اخرت جدول

 )[J] أو( [E] أو اضغط الزر PANPOT الختيار القياس )[I] أو( [D] اضغط الزر  2
.VOLUME الختيار قياس مستوى الصوت

PANPOT

VOLUME

استعمل االزرار ]st[ – ]1 st 8[ لتعديل النقاء/مستوى الصوت للقسم   3
املرغوب.

احفظ هتيئاتك )اخلطوة 5 يف الصفحة 84(.  4
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تطبيق املؤثرات لكل قسم

نفس العملية كام يف قسم "اإلجراء األسايس" املوجود عىل صفحة 83. يف اخلطوة   1
.EFFECT 2، اخرت جدول

استعمل األزرار [C]/[D]/[E] الختيار املؤثر املرغوب.  2
  :REVERB

ينتج حميطا دافئا مثل العزف داخل قاعة حفالت موسيقية أو نادي موسيقى اجلاز.

  :CHORUS
ينتج صوتا غنيا "ممتلئا" وكأنه يتم عزف عدة أقسام مع بعض بنفس الوقت.

  :DSP
حسب التهيئة املبدئية، قد تم اختيار املؤثر األكثر مالئمة للصوت املختار.

استعمل االزرار ]st[ – ]1 st 8[ لتعديل عمق كل مؤثر للقسم املرغوب.  3
احفظ هتيئاتك )اخلطوة 5 يف الصفحة 84(.  4

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 8.

حتويل صوت األغنية XG لصوت اآللة املوسيقية 
هذه )إعادة انتقاء صوت األغنية التلقائي(:

← [MIXING CONSOLE]

[G] SET UP ← TAB [E][F] VOL/VOICE

:FILTER حترير قياسات TAB [E][F] FIL TER ← [MIXING CONSOLE]

:TUNE حترير قياسات TAB [E][F] TUNE ← [MIXING CONSOLE]

 TAB [E][F] EFFECT ← [MIXING CONSOLE] تغيري نوع التأثري:

 [F] TYPE ←

:EQ حترير قياسات TAB [E][F] EQ ← [MIXING CONSOLE]

 مالحظة
يمكنك تغيري نوع املؤثر بالضغط عىل 
الزر TYPE( [F](. راجع قسم املزايا 

املتقدمة )صفحة 170(. 
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السالمل الرشقية
– – ضبط السالمل األصلية 

متكنك ميزة السالمل الرشقية ببساطة وسهولة من تغيري طبقات الصوت 
للنوتات املحددة وتكوين السالمل اخلاصة بك. يمكنك استدعاء هتيئات 

السلم يف أي وقت—حتى عندما تكون تعزف.

ضبط السالمل الرشقية

هتيئة سلم

متكنك أزرار SCALE SETTING من أن ختفض طبقات الصوت لنوتات حمددة بمقدار 50 سنت 
لتكوين السالمل الرشقية اخلاصة بك. هذه األزرار تقلد واحدة من النغامت الثامنية للوحة املفاتيح 

املوسيقية )C اىل B(. اضغط الزر املطابق للمفتاح الذي تريد خفض طبقة صوته )ييضء الزر(. 
اضغطه مرة أخرى للرجوع اىل طبقة الصوت العادية. تؤثر التهيئة عىل مجيع النوتات التي متتلك 

نفس اسم النوتة داخل مجيع النغامت الثامنية. 

باالضافة ألزرار SCALE SETTING هنا، هناك أيضا شاشة SCALE TUNE حيث يمكنك 
اختيار نامذج سلم خمتلفة بشكل مالئم )بام فيها السالمل الرشقية( وانشاء سالمل خاصة بك بتوليف 

 .[SCALE TUNE] اضغط الزر SCALE TUNE دقيق لنوتات السلم. الستدعاء شاشة عرض
للتفاصيل، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 105(.

تسجيل هتيئات السلم

يمكن تسجيل التهيئات التي تقوم هبا )باستعامل االزرار SCALE SETTING أو يف شاشة 
SCALE TUNE( عىل أزرار SCALE MEMORY لالستدعاء الفوري.

اضبط هتيئات السلم كام هو مطلوب باستعامل األزرار SCALE SETTING أو   1
.SCALE TUNE عىل شاشة عرض

للتعليامت حول شاشة SCALE TUNE، راجع قسم املزايا املتقدمة )صفحة 105(.

 مالحظة
يف املصطلحات املوسيقية "السنت" 

هو 100/1 من نصف النغمة. )100 
سنت تساوي نصف نغمة واحدة.(

 مالحظة
بام أن السلم تم ضبطه عىل احلساسية 

 C املتساوية حسب النوتة األساسية
مبدئيا، عليك أن تضبط طبقة الصوت 

لكل مفتاح باعتبار النوتة C هي 
اجلذر.

 مالحظة
ال متتلك وظيفة ضبط السلم تأثريا عىل 
بعض األصوات مثل أصوات جمموعة 

.SFX الطبل/جمموعة
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 مالحظة
ييضء الزر [RESET] عندما تكون 
كل النوتات عىل طبقة صوت عادية.

 إنذار
سوف يتم فقدان هتيئات السلم 

املحفوظة عىل الزر املرقم إذا فصلت 
الطاقة الكهربائية لآللة املوسيقية بدون 

تنفيذ عملية احلفظ.

اثناء االحتفاظ بالضغط عىل الزر SCALE MEMORY [MEMORY]، اضغط أحد   2
األزرار SCALE MEMORY [1]–[5] )الزر املرغوب لتسجيل هتيئات السلم(.

سوف ييضء زر SCALE MEMORY املطابق. يتم مسح أي بيانات كانت موجودة بالسابق 
يف املكان املختار واستبداله بالتهيئات اجلديدة.

حول حالة مصباح األزرار [1]–[5] 
تشغيل: البيانات مسجلة، وخمتارة حاليًا  
إيقاف: ال وجود لبيانات مسجلة، أو غري خمتارة حاليًا  

سجل هتيئات السلم عىل أزرار أخرى بتكرار اخلطوات باألعىل من 1 إىل 2.  3
يمكن اعادة استدعاء التهيئات املسجلة ببساطة وذلك بالضغط عىل زر الرقم املرغوب.

اعادة ضبط فورية لتهيئات السلم  
الضغط عىل الزر SCALE MEMORY [RESET] يمكن أن يعيد ضبط كل النوتات 
عىل طبقة صوت عادية )0 سنت(. هذه العملية ال متسح التهيئات املسجلة عىل األزرار 

.]5[–]1[

تسجيل ذاكرة السلم كملف جمموعة
يمكن حفظ هتيئات السلم املحفوظة عىل األزرار SCALE MEMORY ]1[–]5[ عىل شكل ملف 

مستقل ملجموعة توليف السلم.

جمموعة 04

جمموعة 01
جمموعة 02

جمموعة 03

اضغط الزر ]DIRECT ACCESS[ متبوعا بالزر]EXIT[ الستدعاء شاشة العرض   1
الرئيسية.
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اضغط الزر [E] الستدعاء شاشة اختيار جمموعة توليف السلم.  2
اضغط الزر [6 t] (SAVE) حلفظ ملف املجموعة.  3

للتعليامت حول احلفظ، راجع الصفحة 66.

تظهر شاشة عرض 
 SCALE TUNE

EDIT. راجع أدناه.

 SCALE TUNE EDIT شاشة عرض
 .SCALE TUNE EDIT حمتويات جمموعة توليف السلم احلالية مدرجة عىل شاشة
أسامء هتيئات السلم املسجلة عىل األزرار SCALE MEMORY ]1[–]5[ معروضة 

عىل الشاشة. يمكنك اعادة تسمية أو حذف أي من هتيئات السلم. راجع الصفحات 
28–29 للتفاصيل حول عمليات اعادة التسمية أو احلذف.

اعادة استدعاء هتيئة سلم مسجل

يمكن اعادة استدعاء هتيئات السلم املسجلة باختيار ملف جمموعة توليف السلم كام موصوف 
باألسفل.

اضغط الزر ]DIRECT ACCESS[ متبوعا بالزر ]EXIT[ الستدعاء شاشة العرض   1
الرئيسية.

اضغط الزر [E] الستدعاء شاشة اختيار جمموعة توليف السلم.  2
اضغط احد األزرار [A] – [J] الختيار جمموعة.  3

يمكنك أيضًا استعامل القرص [DATA ENTRY] والزر [ENTER] الختيار جمموعة.

اضغط أحد األزرار SCALE MEMORY [1] – [5] الختيار موقع ذاكرة حمدد.  4
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التوصيالت
– – استخدام آلتك املوسيقية مع األجهزة األخرى 

 تنبيه
قبل توصيل اآللة املوسيقية باملكونات االلكرتونية األخرى، أوقف تشغيل قدرة مجيع املكونات. أيضًا، وقبل تشغيل أو إيقاف أية مكونة، تأكد من ضبط 

مجيع مستويات الصوت عىل احلد األدنى )0(. وإال، سوف حتدث صدمة كهربائية أو تلف للمكونات.

توصيل أجهزة الصوت

استعامل اجهزة الصوت اخلارجية لالستامع

 .[R]/[L/L+R] OUTPUT يمكنك توصيل نظام سترييو لتضخيم صوت اجلهاز باستعامل املقابس

قابس سلك اهلاتف 
)قيايس( قابس سلك اهلاتف 

)قيايس(

مقبس إدخال 
اإلشارات

كبل الصوت

السامعة املزودة بالطاقة

 عند توصيل هذه األجهزة، تستطيع استخدام مفتاح التحكم باآللة املوسيقية 
[MASTER VOLUME] لضبط مستوى الصوت اخلارج اىل اجلهاز اخلارجي.

االستامع ألجهزة الصوت اخلارجية بواسطة السامعات املتضمنة

يمكنك توصيل مقابس اإلخراج جلهاز خارجي )مثل جهاز يس دي، مولد النغمة، الخ( اىل مقابس 
اآلالت املوسيقية AUX IN [L/L+R]/[R]، التي تسمح لك باالستامع لصوت ذلك اجلهاز من 

خالل السامعات املركبة ضمنا يف اآللة املوسيقية.

قابس سلك اهلاتف 
)قيايس(

LINE OUT طرف
قابس دبويس

كبل الصوت

جهاز يس دي،
مولد النغمة

 مالحظة
استخدم كابالت الصوت وقابسات 

املحول التي التتضمن أية مقاومة 
)صفر(.

 مالحظة
 [L/L+R] استعمل فقط مقبس

لتوصيلها بجهاز أحادي الصوت.

 إنذار
عند إخراج إشارات صوت اآللة 

املوسيقية اىل اجلهاز اخلارجي، أوالً 
شّغل قدرة اآللة املوسيقية، ثم اجلهاز 
اخلارجي. اعكس هذا الرتتيب عندما 

توقف التشغيل.

 إنذار
ال توجه اخلرج من مقابس 

 ]OUTPUT[ اىل مقابس 
]AUX IN[. إذا قمت بعمل هذه 

التوصيلة، يتم إخراج اإلشارة التي 
 ]AUX IN[ تم إدخاهلا من مقابس

من مقابس ]OUTPUT[. قد ينتج 
عن هذه التوصيالت تغذية صوتية 

مرتدة والتي جتعل من األداء العادي 
مستحياًل، وقد تؤدي حتى اىل تلف 

اجلهازين كليهام.

 إنذار
عند إخراج إشارة صوت اجلهاز 

اخلارجي اىل اآللة املوسيقية، أوالً 
شّغل قدرة اجلهاز اخلارجي، ثم اآللة 
املوسيقية. اعكس هذا الرتتيب عندما 

توقف التشغيل.

 مالحظة
 [L/L+R] استعمل فقط مقبس

لتوصيلها بجهاز أحادي الصوت.

 مالحظة
 [MASTER سوف تؤثر هتيئة

[VOLUME اخلاصة باآللة املوسيقية 
عىل اإلشارة الداخلة من مقابس 

.[AUX IN]
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وصل موجه التحكم القدمي/آمر التحكم القدمي
يمكن وصل موجهات التحكم القدمية اختيارية )Yamaha FC4 أو FC5( وآمر حتكم قدمي 

اختياري )Yamaha FC7( ألحد مقابس الدواسة القدمية FOOT PEDAL. يمكن استعامل موجه 
التحكم القدمي لتشغيل وايقاف وظائف التوجيه، بينام يتحكم آمر التحكم القدمي قياسا متواصال 

مثل مستوى الصوت.
الوظائف األولية

FOOT PEDAL 1 يغري وظيفة التمديد عىل وضع التشغيل أو اإليقاف. استعمل موجه
.FC5 أو FC4 التحكم القدمي

FOOT PEDAL 2 يتحكم يف مستوى الصوت )وظيفة متديد الصوت(. استعمل آمر التحكم
.FC7 القدمي

FC4 FC5 FC7

بتحديد وظيفة كل موجه/آمر حتكم قدمي، يمكنك التحكم بشكل مناسب يف التمديد ومستوى 
الصوت باستعامل سواء املقبس أو التحكم يف وظائف أخرى بواسطة الدواسة.

مثال: التحكم يف بدء/إيقاف االغنية بواسطة موجه التحكم القدمي  
.FOOT PEDAL بأي من مقابس الدواسة القدمية )FC5 أو FC4( يوصل موجه التحكم القدمي

 لتحديد وظيفة الدواسة املوصولة، اخرت "SONG PLAY/PAUSE"عند عرض العملية: 
.TAB [E][F] FOOT PEDAL ← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION]

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 10.

 CONTROLLER ← [FUNCTION] [D] ← تعيني وظائف حمددة لكل دواسة قدمية:

TAB [E][F] FOOT PEDAL

 مالحظة
تأكد من توصيل أو فصل الدواسة بعد 

إيقاف القدرة فقط.
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USB وصل جهاز ختزين
بتوصيل جهاز ختزين USB بطرف اجلهاز [USB TO DEVICE]، يمكنك حفظ البيانات التي أنشأهتا عىل اجلهاز.

]USB TO DEVICE[ تنبيهات احتياطية عند استخدام طرف
عند توصيل جهاز USB بالطرف، تأكد من التعامل مع جهاز USB بحذر. اتبع التنبيهات االحتياطية اهلامة التالية.

مالحظة
.USB راجع كتّيب املالك اخلاص بجهاز ،USB من اجل احلصول عىل معلومات أكثر حول التعامل مع جهاز

أجهزة USB متوافقة
أجهزة ختزين USB )ذاكرة فالش، الخ(  
  USB جممع

ليس من الرضوري أن تدعم اآللة املوسيقية مجيع أجهزة USB املتوفرة 
جتاريًا. رشكة Yamaha ال يمكنها أن تضمن تشغيل أجهزة USB التي 

تشرتهيا. قبل رشاء جهاز USB لالستعامل مع اآللة املوسيقية هذه، 
الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين التايل:

http://download.yamaha.com/

مالحظة
ال يمكن استعامل أجهزة USB أخرى مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو الفأرة.

USB توصيل أجهزة
 عند توصيل جهاز USB اىل الطرف   

[USB TO DEVICE] بطرف واحد، تأكد من أن 
املوصل املوجود عىل اجلهاز مناسب وأنه موصول باالجتاه 

الصحيح.

عند توصيل كبل USB، استعمل كبل طوله أقل من 3   
أمتار.

إذا كنت تنوي توصيل جهازين يف نفس الوقت بطرف،   
جيب أن تستعمل جهاز جممع USB. جيب أن يكون جهاز 

جممع USB مزّودا بالطاقة الكهربائية ذاتيًا )بواسطة مصدر 
تزويد طاقة كهربائية خاص به( وجيب أن تكون الطاقة 
 USB الكهربائية موصولة. يمكن استعامل جهاز جممع
واحد فقط. إذا ظهرت رسالة خطأ أثناء استعامل جهاز 

جممع USB، افصل جهاز املجمع من اآللة املوسيقية، بعد 
ذلك قم بتوصيل الطاقة الكهربائية لآللة املوسيقية وأعد 

.USB توصيل جهاز جممع
 عىل الرغم من أن اآللة املوسيقية تدعم نظام رسعة   

USB 1.1 القيايس، يمكنك توصيل جهاز ختزين بنظام 
رسعة USB 2.0 اىل اآللة املوسيقية. مع ذلك، الحظ أن 

.USB 1.1 رسعة نقل البيانات هي نفس رسعة

USB استعامل أجهزة التخزين
بواسطة توصيل اآللة املوسيقية اىل جهاز التخزين USB، يمكنك حفظ 

البيانات التي أنشأهتا عىل اجلهاز املوصول، كذلك قراءة البيانات من 
اجلهاز املوصول. 

عدد أجهزة التخزين USB املستعملة
 يمكن توصيل ما يصل إىل جهازي ختزين USB بطرف 

 .USB إذا كان رضوريًا، استعمل جهاز جممع( .[USB TO DEVICE]
عدد أجهزة التخزين USB التي يمكن استعامهلا مع اآلالت املوسيقية معا 
حتى عندما يكون جهاز جممع USB موصول هو جهازين كحد أقىص.( 
يمكن هلذه اآللة املوسيقية التعّرف عىل لغاية أربعة مشّغالت كحد اقىص 

داخل جهاز ختزين USB واحد.

USB صياغة وسط التخزين
عند توصيل جهاز ختزين USB أو إدخال وسط، يمكن أن تظهر رسالة 

لتذكريك برضورة عمل صياغة جهاز التخزين/الوسط. إذا حصل ذلك، 
قم بتنفيذ عملية الصياغة )صفحة 94(.

إنذار
تقوم عملية الصياغة بمسح أي بيانات موجودة سابقًا. تأكد من أن الوسط 

الذي سوف تقوم بصياغته ال حيتوي عىل بيانات مهمة. تابع اإلجراء مع االنتباه، 
.USB خصوصًا عند توصيل العديد من وسط التخزين

حلامية بياناتك )احلامية من الكتابة(
ملنع البيانات املهمة من املسح غري املقصود، شّغل وظيفة محاية الكتابة 

املزّودة مع كل جهاز ختزين أو وسط. إذا كنت تقوم بعملية حفظ للبيانات 
عىل جهاز ختزين USB، تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة احلامية من الكتابة.

USB توصيل/فصل جهاز ختزين
قبل نزع الوسط من اجلهاز، تأكد من اآللة املوسيقية، ال تقم بمعاجلة أي 

بيانات )مثل عمليات احلفظ والنسخ واحلذف(.

إنذار
جتنب توصيل/فصل الطاقة الكهربائية جلهاز التخزين USB بفرتات قصرية 
متكررة، أو توصيل/فصل اجلهاز بشكل متكرر. عمل ذلك يمكن أن ينتج 

عنه "جتميد تشغيل"•أو تعليق تشغيل اآللة املوسيقية. أثناء قيام اآللة املوسيقية 
بمعاجلة البيانات )مثل أثناء عمليات احلفظ والنسخ واحلذف والتحميل 

والصياغة( أو بتحميل جهاز التخزين USB )بعد التوصيل بفرتة قصرية(، ال 
تفصل موصل USB، ال تنزع الوسط من اجلهاز وال تفصل الطاقة الكهربائية 
عن أي جهاز. عمل ذلك يمكن أن يتلف البيانات املوجودة عىل أي جهاز أو 

املوجودة عىل اجلهازين معًا.
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USB صياغة جهاز ختزين

عند توصيل جهاز ختزين USB أو إدخال وسط، يمكن أن تظهر رسالة لتذكريك برضورة عمل 
صياغة جهاز التخزين/الوسط. إذا حصل ذلك، قم بتنفيذ عملية الصياغة.

.]USB TO DEVICE[ من اجل صياغته يف الطرف USB ادخل جهاز ختزين  1
استدع شاشة التشغيل.  2

TAB [E][F] MEDIA ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[

اضغط األزرار [A]/[B] الختيار جهاز USB املراد صياغته من جدول اجلهاز.  3
سوف يتم عرض USB 2 ،USB 1، الخ. اعتامدًا عىل عدد األجهزة املوصولة.

اضغط الزر [H] (FORMAT) لصياغة اجلهاز/الوسط.  4
التأكد من الذاكرة املتبقية 

 ]F[ املوصول بالضغط عىل الزر USB يمكنك تفحص الذاكرة املتبقية جلهاز التخزين
(PROPERTY) يف اخلطوة 4 أعاله.

 إنذار
تقوم عملية الصياغة بمسح أي بيانات 

موجودة سابقًا. تأكد من أن الوسط 
الذي سوف تقوم )بصياغته( ال حيتوي 

عىل بيانات مهمة. تابع اإلجراء مع 
االنتباه، خصوصًا عند توصيل العديد 

.USB من وسائط التخزين
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 مالحظة
 يمكنك أيضا استعامل األطراف 

 MIDI IN/OUT لوصل الكمبيوتر. 

 يف هذه احلالة، الواجهة MIDI )مثل 
Yamaha UX16( رضورية. ملزيد من 
املعلومات، راجع كتّيب املالك لواجهة 

.MIDI

التوصيل بالكمبيوتر
بتوصيل الكمبيوتر بطرف [USB TO HOST]، يمكنك نقل البيانات بني اآللة املوسيقية 

والكمبيوتر عرب MIDI، واستعمل الكمبيوتر للتحكم يف وحترير وتنظيم البيانات يف اآللة املوسيقية. 

قبل التوصيل، أطفئ طاقة اآللة املوسيقية هذه.  1
شغل الكمبيوتر.  2

ال تقم بتشغيل أي من التطبيقات عىل الكمبيوتر.

.USB قم بتوصيل اآللة املوسيقية بالكمبيوتر عرب كبل  3
.USB قم بالتوصيل مبارشة دون املرور عرب جهاز جممع

قم بتشغيل الطاقة هلذه اآللة املوسيقية.  4
سيتم تركيب مشغل USB-MIDI يف الكمبيوتر تلقائيا.

SP3(  Windows XP أو أحدث( /Windows Vista  * 32 بت فقط، نظام التشغيل:
Mac OS X Version 10.5.0–10.6.x  ،Windows 7

عندما يكون اتصال البيانات غري ثابت أو حتدث بعض املشاكل بالرغم من كونك قد نفذت 
التعليامت التالية، قم بتحميل مشغل Yamaha القيايس USB-MIDI من العنوان االلكرتوين 

التايل ثم محله يف الكمبيوتر. للحصول عىل التعليامت حول التحميل، راجع دليل الرتكيب 
املتضمن يف ملف احلزمة.

http://download.yamaha.com/

 ،USB-MIDI القيايس Yamaha للحصول عىل التفاصيل حول نظام التشغيل ملشغل ياماها
زر العنوان االلكرتوين أعاله.



PSR-A2000 96       كتّيب املالك

ك املوسيقية مع األجهزة األخرى – 
ت – استخدام آلت

صيال
التو

10

]USB TO HOST[ تنبيهات احتياطية عند استخدام طرف
عند توصيل الكمبيوتر بطرف [USB TO HOST]، تأكد من مراعاة النقاط التالية. اإلخفاق يف ذلك يعرضك 

خلطر جتمد شاشة الكمبيوتر وتلف أو فقدان البيانات. إذا جتمد الكمبيوتر أو اآللة املوسيقية، أعد تشغيل الربنامج 
التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر أو أطفئ طاقة اآللة املوسيقية ثم شغلها مرة أخرى.

إنذار

• .USB 3.0 طوله أقل من 3 أمتار. ال يمكن استعامل كبالت AB من نوع  USB استعمل كبل
قبل وصل الكمبيوتر بطرف ]USB TO HOST[، اخرج من أي وضع حفظ طاقة للكمبيوتر )مثل التوقف املؤقت  •

والسكون واالستعداد(.
• .]USB TO HOST[ قبل تشغيل طاقة اآللة املوسيقية، قم بوصل الكمبيوتر بطرف
• .]USB TO HOST[ اىل/من الطرف USB نّفذ اإلجراء التايل قبل إيقاف/تشغيل اآللة املوسيقية أو وصل/فصل كابل

أغلق أي برنامج تطبيقي مفتوح عىل الكمبيوتر. •
تأكد من عدم إرسال البيانات من اآللة املوسيقية. )يتم إرسال البيانات فقط عند عزف النوتات املوسيقية عىل لوحة  •

املفاتيح املوسيقية أو االستامع لألغنية.(
عند توصيل الكمبيوتر باآللة املوسيقية، جيب عليك االنتظار ملدة ستة ثوان أو أكثر بني العمليات التالية: )1( عند إيقاف  •

قدرة اآللة املوسيقية ومن ثم تشغيلها مرًة أخرى، أو )2( عند توصيل/فصل كابل USB بالتناوب.

 مالحظة

 عند استعامل كابل USB لتوصيل  •
اآللة املوسيقية بكمبيوترك، قم 

بالتوصيل مبارشًة من دون املرور 
.USB بمحور

للحصول عىل معلومات حول هتيئة  •
الربنامج التسلسيل، راجع كتّيب 

املالك للربنامج ذي الصلة.
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توصيل أجهزة MIDI خارجية
استخدم أطراف [MIDI] وكابالت MIDI القياسية لتوصيل أدوات MIDI اخلارجية )لوحة 

املفاتيح املوسيقية، ضابطة التعاقب، الخ(.

  MIDI IN
يستلم رسائل MIDI من جهاز MIDI آخر.

  MIDI OUT
يرسل رسائل MIDI منشأة بواسطة اآللة املوسيقية إىل جهاز MIDI آخر.

MIDI IN

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI OUT

MIDI استقبال البيانات
)تشغيل(

MIDI إرسال بيانات
MIDI جهاز

للحصول عىل معلومات مفصلة حول هتيئات اآللة املوسيقية MIDI، راجع قسم املزايا املتقدمة 
)صفحة 184-179(.

مزايا متقدمة
راجع قسم املزايا املتقدمة يف دليل املستخدم، الفصل 10.

:MIDI هتيئات [8 t] EDIT ← [H] MIDI ← [FUNCTION]

 مالحظة
 MIDI إللقاء نظرة عامة حول جهاز

وكيف يمكنك استعامله بفعالية، راجع 
"MIDI Basics" )قابل للتحميل من 

.)Yamaha موقع ياماها
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ت شاملة –
اخلدمة – القيام بتهيئا

11

اخلدمة
 – – القيام بتهيئات شاملة 

قسم اخلدمة يف قائمة الوظيفة يوفر تنوعا لألدوات املناسبة وهتيئات اآللة 
املوسيقية.  وهي تتضمن هتيئات عامة تأثر عىل كامل اآللة املوسيقية، ونفس 

اليشء بالنسبة للتهيئات املفصلة للوظائف اخلاصة. وظائف اعادة هتيئة 
البيانات ومفتاح وسط التخزين مثل صياغة الوسط متضمنة أيضا. 

اإلجراء األسايس

استدع شاشة التشغيل.  1
 [I] UTILITY ← [FUNCTION]

2

قم باستعامل األزرار TAB [F][E] الستدعاء الصفحة املرغوبة.  2
  CONFIG 1

التهيئات العامة مثل الزيادة التدرجيية/التضاءل التدرجيي، صوت املرتونوم، صوت درجة 
الرضبة املوسيقية، الخ.

  CONFIG 2
التهيئات العامة مثل البنود املعروضة لعرض اختيار الصوت/Style، وقت العرض املنبثق، 

الخ.

  MEDIA
التهيئات املتعلقة بجهاز التخزين USB املوصول، مثل الصياغة )صفحة 94( وتأكيد حجم 

الذاكرة.

  OWNER
هتيئات اسم املالك )صفحة 17( ولغة الرسالة )صفحة 16(. عمليات هتيئة القياس والنسخ 

االحتياطي/االستعادة )صفحة 32( يمكن أن تتم يف هذه الصفحة.

  SYSTEM RESET
يعيد هتيئة هتيئات اآللة املوسيقية.

اذا كان رضوريا، استعمل األزرار [A]/[B] الختيار القياس املطلوب.  3
غري التهيئات باستعامل االزرار ]st[ – ]1 st 8[ أو نفذ العملية باستعامل   4

.]J[ – ]F[ االزرار
للتفاصيل حول هتيئات اخلدمة، راجع قسم املزايا املتقدمة، الفصل 11.
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مزايا متقدمة

1 األصوات

2 Styles

3 أغاين

4 االزرار املتعددة

5 الباحث عن املوسيقى

6 ذاكرة التسجيل

7 USB صوت

8 لوحة التحكم بمزج األصوات

9 السالمل الرشقية

10 التوصيالت

11 اخلدمة



PSR-A2000 100       كتّيب املالك

ف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية –
ت – العز

صوا
األ

1

األصوات
– – العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية 

خصائص الصوت

نوع الصوت وخصائصه املعرفة حمددة فوق اسم الصوت يف شاشة اختيار الصوت.

Live!
تم اختبار أصوات عينات اآللة املوسيقية الصوتية هذه بصوت السترييو، إلنتاج صوت فعاًل غني 

واصيل — ميلء بجو من اإلحاطة الصوتية.

Cool!
هذه األصوات تستويل عىل الرتكيبات الديناميكية والفوارق الدقيقة البارعة لآلالت املوسيقية 

الكهربائية — يعود الفضل يف ذلك اىل الكم الكبري للذاكرة والربجمة املتطورة جدًا.

Sweet!
تستفيد أصوات اآللة املوسيقية الصوتية هذه أيضًا من تقنية Yamaha املتطورة — وتتميز بصوت 

مفصل بصورة هنائية وطبيعية، سوف تكون عىل ثقة تامة من انك تعزف بشكل حقيقي!

Drums
تم تعيني العديد من أصوات الطبل والنقر عىل مفاتيح خاصة، بحيث متكنك من عزف األصوات 

من لوحة املفاتيح املوسيقية.

SFX
تم تعيني العديد من أصوات التأثري اخلاصة عىل مفاتيح خاصة، بحيث متكنك من عزف األصوات 

من لوحة املفاتيح املوسيقية.

Organ Flutes!
جيعلك صوت األرغن األصيل تستعمل هتيئة الصوت لتعديل العديد من أصوات األرغن القدمية 

وتكوين أصوات األرغن اخلاصة بك. راجع صفحة 112 للتفاصيل.

MegaVoice.)38 راجع قسم عمليات التشغيل األساسية )صفحة
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اختيار GM/XG أو أصوات أخرى من اللوحة
األصوات GM/XG ال يمكن استدعاؤها مبارشة من أزرار اختيار فئة الصوت VOICE.  ولكن، يمكن استدعاؤها من خالل تشغيل 

اللوحة باتباع االجراء باألسفل.

اضغط أحد أزرار PART SELECT الذي تريد استدعاء الصوت املرغوب إليه.  1
اضغط ازرار اختيار فئة الصوت VOICE الستدعاء شاشة اختيار الصوت.  2

اضغط الزر [8 s] (UP) الستدعاء أصناف الصوت.  3

اضغط الزر [2 s] (P2) لعرض الصفحة 2.  4
اضغط الزر املرغوب [A]–[J] الستدعاء شاشة اختيار الصوت لألصوات GM/XG واألصوات GM2، الخ.  5

اخرت الصوت املرغوب.  6
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هتيئات مرتبطة باملؤثرات

ضبط حساسية ملس لوحة املفاتيح املوسيقية
يمكنك تعديل استجابة ملس اآللة املوسيقية )كيفية استجابة الصوت للطريقة التي تعزف هبا املفاتيح(. يصبح نوع حساسية اللمس هتيئة 

عامة جلميع األصوات. 
بعض األصوات مصممة خصيصا دون احلساسية للمس، هبدف حماكاة اخلصائص احلقيقية لآللة املوسيقية احلالية )مثال، األعضاء  مالحظة 

املتوافق عليها، التي ليس هلا القدرة عىل االستجابة للمس(.

استدع شاشة التشغيل.  1
TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION]

."1 INITIAL TOUCH" الختيار [A] اضغط الزر   2

استعمل االزرار [1 st]–[st 7] لتحديد االستجابة للمس.  3
1 INITIAL TOUCH

/]1 st[ 
]2 st[

TOUCH.حتدد هتيئة احلساسية للمس األويل

HARD 2
يتطلب عزفا قويا إلصدار مستوى صوت عايل. يفضل للعازفني ذوي اللمس 

الثقيل.

HARD 1
يتطلب عزفا قويا معتدال ملستوى الصوت األعىل.

NORMAL

استجابة ملس قياسية.

SOFT 1
يصدر مستوى صوت قوي مع قوة عزف معتدلة.

SOFT 2
يصدر نسبيًا مستوى صوت قوي حتى مع قوة عزف خفيفة. يفضل للعازفني 

ذوي اللمس اخلفيف.

]4 st[TOUCH OFF LEVEL."OFF" حيدد مستوى الصوت الثابت عند ضبط وظيفة اللمس عىل
–]5 st[ 
]7 st[

LEFT–RIGHT2 يضبط وظيفة اللمس األويل عىل تشغيل أو إيقاف لكل قسم من لوحة املفاتيح
املوسيقية.
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اختيار نوع اهلارموين/الصدى

يمكنك اختيار تأثري اهلارموين/الصدى املطلوب من بني األنواع املتنوعة. 
عند ضبط الزر [MONO] عىل تشغيل أو عند استعامل أصوات النطق اخلارقة، يمكن أال يعمل مؤثر اهلارموين/الصدى بشكل صحيح. مالحظة 

.]HARMONY/ECHO[ قم بتشغيل الزر  1
استدع شاشة التشغيل.  2

[G] HARMONY/ECHO ← [FUNCTION]

استعمل االزرار [1 st]–[st 3] الختيار نوع اهلارموين/الصدى.  3
تقسم انواع اهلارموين/الصدى اىل املجموعات التالية، حسب التأثري اخلاص املطبق.

أنواع اهلارموين
تطّبق هذه األنواع تأثري اهلارموين عىل النوتات املعزوفة داخل قسم اليد اليمنى للوحة املفاتيح 

املوسيقية حسب النغامت املتآلفة املحددة داخل قسم اليد اليرسى للوحة املفاتيح املوسيقية. 
)الحظ أن هتيئات "5+1" و"Octave" ال تتأثر بالنغامت املتآلفة.(

نوع التعيني املتعدد
يطّبق هذا النوع تأثريا خاصا عىل النغامت املتآلفة املعزوفة داخل قسم اليد اليمنى للوحة املفاتيح 

املوسيقية.
أنواع الصدى

تطّبق هذه األنواع مؤثرات الصدى عىل النوتات املعزوفة داخل قسم اليد اليمنى للوحة املفاتيح 
املوسيقية بالتناغم مع درجة رسعة العزف املضبوطة حاليًا.

أنواع اهلارموين■■
عندما يتم اختيار احد أنواع اهلارموين، يطّبق تأثري اهلارموين عىل النوتات املعزوفة داخل قسم اليد اليمنى للوحة املفاتيح املوسيقية حسب 

النوع املختار يف األعىل والنغامت املتآلفة املحددة داخل قسم النغامت املوسيقية للوحة املفاتيح املوسيقية املبنّي باألسفل.

نقطة الفصل

RIGHT 1-2 االصوات
صوت يسار LEFT وقسم 

النغامت املتآلفة لتأثري اهلارموين

نقطة الفصل

قسم النغامت املتآلفة لعزف 
Style وتأثري اهلارموين

نقطة الفصل 
)Style لعزف(

قسم النغامت املتآلفة 
لعزف Style وتأثري 

اهلارموين

االصوات 
RIGHT 1-2

نقطة الفصل 
)للصوت(

صوت يسار 
LEFT

نوع التعيني املتعدد■■
يقوم تأثري التعيني املتعدد اوتوماتيكيًا بتعيني النوتات املعزوفة معًا بنفس الوقت عىل قسم اليد اليمنى للوحة املفاتيح املوسيقية لفصل 

األدوار املوسيقية )األصوات(. جيب تشغيل كاًل من القسم [RIGHT 1] و القسم [RIGHT 2] للوحة املفاتيح املوسيقية عند استعامل 
تأثري التعيني املتعدد. يتم تعيني األصوات اليمني 1 و اليمني 2 بالتناوب عىل النوتات بالرتتيب الذي تعزف به. 
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أنواع الصدى■■
عندما يتم اختيار احد أنواع الصدى، يتم تطبيق التأثري املطابق )صدى، اهتزاز، ارتعاش( عىل النوتة املعزوفة داخل قسم اليد اليمنى 

 [ACMP] للوحة املفاتيح املوسيقية بنفس الوقت مع درجة رسعة العزف املضبوطة حاليًا، بغض النظر عن حالة تشغيل/إيقاف تشغيل
والقسم LEFT. تذكر أن االرتعاش يشتغل عندما تضغط ألسفل نوتتني معًا بنفس الوقت عىل لوحة املفاتيح املوسيقية )آخر نوتتني إذا تم 

ضغط أكثر من نوتتني(، وتعزف هاتني النوتتني عىل التوايل.

استعمل االزرار [4 st]–[st 8] الختيار هتيئات متنوعة من اهلارموين/الصدى.  4
ختتلف التهيئات املتوفرة حسب نوع اهلارموين/الصدى.

]4 st[VOLUME هذا القياس متوفر جلميع األنواع باستثناء "التعيني املتعدد". فهو حيدد مستوى نوتات
اهلارموين/الصدى التي تم توليدها بواسطة تأثري اهلارموين/الصدى. 

]5 st[SPEED هذا القياس متوفر فقط عندما يتم اختيار الصدى أو االهتزاز أو االرتعاش داخل النوع يف
األعىل. فهو حيدد رسعة مؤثرات الصدى واالهتزاز واالرتعاش. 

]6 st[ASSIGN هذا القياس متوفر جلميع األنواع باستثناء "التعيني املتعدد". هذا جيعلك حتدد قسم لوحة
املفاتيح املوسيقية عن طريق حتديد نوتات اهلارموين/الصدى التي سوف يصدر صوهتا. 

]7 st[ CHORD NOTE
ONLY

هذا القياس متوفر عندما يتم اختيار احد أنواع اهلارموين. عندما يكون مضبوطًا عىل وضع 
التشغيل "ON"، يتم تطبيق تأثري اهلارموين فقط عىل النوتة )املعزوفة داخل قسم اليد اليمنى 

للوحة املفاتيح املوسيقية( التي ختص النغامت املتآلفة املعزوفة داخل قسم النغامت املتآلفة 
للوحة املفاتيح املوسيقية. 

]8 st[TOUCH LIMIT هذا القياس متوفر جلميع األنواع باستثناء "التعيني املتعدد". فهو حيدد اقل قيمة للرسعة التي
سوف تصدر عليها نوتة اهلارموين. هذا يمكنك من تطبيق اهلارموين بشكل اختياري بواسطة 

قوة عزفك، مما يمكنك من تكوين تأكيد نغامت موسيقية ذات هارموين داخل اللحن. يتم 
تطبيق تأثري اهلارموين عندما تعزف املفتاح بقوة )فوق قيمة الضبط(.
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هتيئات مرتبطة بطبقة الصوت
توليف طبقة الصوت بدقة لعموم اآللة املوسيقية

يمكنك توليف طبقة الصوت بدقة لعموم اآللة املوسيقية — هذه الوظيفة مفيدة عندما تعزف اجلهاز PSR-A2000 بمصاحبة اآلالت 
املوسيقية األخرى أو موسيقى االسطوانة املدجمة CD. يرجى مالحظة أن وظيفة التوليف ال تؤثر عىل أصوات جمموعة الطبل أو جمموعة 

SFX وملفات الصوت.

استدع شاشة التشغيل.   1
 TAB [E][F] MASTER TUNE ← [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← [FUNCTION]

استعمل االزرار [4 st]/[st 5] لضبط التوليف عىل خطوات 0,2 هرتز، من 414٫8–466٫8 هرتز.  2

اضغط األزرار 4 أو 5 للزر [s] و [t] معًا بنفس الوقت إلعادة ضبط القيمة عىل ضبط املصنع 440.0 هرتز.

توليف السلم

يمكنك اختيار سالمل متنوعة للعزف بتوليفات خاصة ملدة معينة من الزمن أو لفئات املوسيقى.

.SCALE TUNE الستدعاء شاشة عرض ]SCALE TUNE[ اضغط الزر  1 

 TAB [E][F] SCALE TUNE ← [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← [FUNCTION] :يمكنك أيضا استدعاء شاشة التشغيل كالتايل مالحظة 
استعمل األزرار [A]/[B] الختيار السلم املطلوب.  2

يتم عرض التوليف لكل نوتة للسلم املختار 
حاليًا.

أنواع السلم املضبوطة مسبقًا■■
EQUAL مدى طبقة الصوت لكل نغمة ُثامنية مقسم بالتساوي اىل إثني عرش قسم، مع كل نصف خطوة

متباعدة بالتساوي يف طبقة الصوت. هذا هو أكثر توليف مستعمل بشكل عام يف املوسيقى هذه 
األيام.

BAYAT/RAST.استعمل هذه التوليفات عند عزف موسيقى عربية

 ،PURE MAJOR 
 PURE MINOR

حتفظ هذه التوليفات الفواصل احلسابية النظرية لكل سلم، خصوصًا للنغامت املوسيقية الثالثية 
)جذر، فاصل ثالث، فاصل خامس(. يمكنك سامع هذا بأفضل ما يمكن يف أغاين اهلارموين 

الفعلية—مثل غناء اجلوقات والغناء بدون أدوات موسيقية.
PYTHAGOREAN ،تم ابتكار السلم من قبل الفيلسوف اليوناين وتم تكوينه من سلسلة من الفواصل اخلامسية املتكاملة

التي وحدت اىل نغمة ُثامنية مستقلة. الفاصل الثالث يف هذا التوليف غري مستقر قلياًل، ولكن 
الفاصل الرابع واخلامس مجيل ومناسب لبعض األدوار املوسيقية.

MEAN-TONE تم تكوين هذا السلم كتحسني عىل السلم بمالئمة، بواسطة جعل الفاصل الثالث الرئييس أكثر
"توافق بالنغم". هذا األسلوب كان شائعًا خصوصًا من القرن السادس عرش اىل القرن الثامن 

عرش. وقد كان هاندل من بني اآلخرين الذين استعملوا هذا األسلوب.
 ،WERCKMEISTER 

KIRNBERGER
جيمع السلم املركب أنظمة Werckmeister و Kirnberger، والتي كانت هي حتسينات عىل سالمل 

النغمة املتوسطة الفيثاغورية. امليزة الرئيسية هلذا السلم هي انه كل مفتاح يمتلك صفته اخلاصة 
الفريدة. السلم كان مستعماًل كثريًا يف عرص باخ وبتهوفن، وحتى يف الوقت احلارض يستعمل بشكل 

متكرر عند أداء التقسيامت املوسيقية عىل القيثارة.
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قم بتغيري التهيئات التالية كام يتطلب.  3

 

]2 st[BASE NOTE حتديد النوتة األساسية لكل سلم. عند تغيري النوتة األساسية، يتم حتويل طبقة صوت لوحة
املفاتيح املوسيقية، ولكن مع االحتفاظ بعالقة طبقة الصوت األصلية بني النوتات.

تأكد من ضبط هذا املقياس قبل هتيئة املقياس TUNE بام أن النوتة األساسية مضبوطة كجذر  مالحظة 
للسلم.

 – ]3st[ 
]5 st[

TUNE ثم قم بتوليفها اىل سنتات باستعامل [3 st] اخرت النوتة املرغوبة للتوليف باستعامل االزرار
.[5 st]/[4 st] االزرار

يف املصطلحات املوسيقية "السنت" هو 100/1 من نصف النغمة. )100 سنت تساوي نصف  مالحظة 
نغمة واحدة.(

 .SCALE SETTING يمكن اختيار النوتة ايضا بالضغط عىل أحد أزرار مالحظة 
 / ]6 st[

]7 st[
PART SELECT ثم اضغط .[7 st]/[6 st] اخرت القسم الذي يطبق عليه توليفة السلم باستعامل االزرار

الزر [s 8] الضافة عالمة التأشري أو اضغط الزر [t 8] الزالة عالمة التأشري.

]8 st[MARK ON/OFF

لتسجيل هتيئات توليف السلم عىل ذاكرة التسجيل، تأكد من وضع عالمة التأشري عىل البند SCALE يف شاشة حمتويات ذاكرة التسجيل  مالحظة 
.REGISTRATION MEMORY CONTENTS

 TRANSPOSE تغيري تعيني القسم ألزرار

 .[-]/[+] TRANSPOSE يمكن حتديد ألية أقسام سيتم تطبيق األزرار

استدع شاشة التشغيل.  1
 TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION]

."4. TRANSPOSE ASSIGN" الختيار ]B[/]A[ استعمل األزرار  2
اضغط االزرار [4 st]/[st 5] الختيار نوع التحويل املرغوب.  3

KEYBOARD عىل طبقة االصوات املعزوفة بواسطة [-]/[+] TRANSPOSE عند اختيار هذا، تأثر االزرار
لوحة املفاتيح املوسيقية واالستامع لوضع Style )املتحكم فيه من أداء قسم النغمة للوحة املفاتيح 

املوسيقية(، واالستامع ملجموعات الزر املتعدد )عند تشغيل وظيفة مالئمة النغامت املتآلفة وحتديد 
النغامت اليرسى( — ولكنها ال تأثر عىل االستامع لألغنية.

SONG.عىل طبقة صوت االستامع لألغنية فقط [-]/[+] TRANSPOSE عند اختيار هذا، تأثر األزرار

MASTER عىل الطبقة الكلية لآللة املوسيقية، باستثناء [-]/[+] TRANSPOSE عند اختيار هذا، تأثر األزرار
االستامع للصوت.

 .]–[/]+[ TRANSPOSE يمكنك التأكد من التهيئة هنا بمشاهدة النافذة املنبثقة املستدعاة من خالل االزرار
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حترير األصوات )ضبط الصوت(
متتلك اآللة املوسيقية ميزة ضبط صوت متكنك من تكوين أصواتك اخلاصة بواسطة حترير بعض القياسات لألصوات املوجودة. عندما 

تكّون صوتًا، يمكنك حفظه كصوت مستخدم عىل USER أو أجهزة خارجية لالستدعاء يف املستقبل. 

اخرت الصوت املطلوب )غري صوت األرغن الفلوت(.  1
ختتلف طريقة التحرير ألصوات ORGAN FLUTES باملقارنة مع األصوات األخرى. من اجل التعليامت حول حترير أصوات 

ORGAN FLUTES، راجع صفحة 112.

.VOICE SET الستدعاء شاشة عرض (VOICE SET) [6 s] اضغط الزر  2
استعمل االزرار TAB [F][E] الستدعاء شاشة التهيئة ذات الصلة.  3

من اجل املعلومات حول القياسات املتوفرة، راجع قسم "القياسات القابلة للتحرير عىل شاشات عرض VOICE SET" املوجود عىل 
صفحة 108.

حسب الرضورة، استعمل االزرار [A]/[B] الختيار البند )قياس( املراد حتريره وقم بتحرير الصوت باستعامل   4
.[8 st]–[1 st] االزرار

بضغط الزر COMPARE( [D]( يمكنك مقارنة الصوت املحرر مع الصوت األصيل )غري املحرر(.

اضغط الزر [I] (SAVE) حلفظ صوتك املحرر عىل شكل صوت مستخدم.  5
إنذار

سوف يتم خسارة التهيئات إذا اخرتت صوتا آخر أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.
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VOICE SET القياسات القابلة للتحرير عىل شاشات عرض

قياسات ضبط الصوت مرتبة اىل مخس شاشات عرض خمتلفة. القياسات مرشوحة يف كل شاشة عرض بشكل منفصل باألسفل.

ختتلف القياسات املتوفرة اعتامدًا عىل الصوت. مالحظة 

■■ COMMON صفحة

[1 st]VOLUME.يعّدل مستوى الصوت للصوت املحرر احلايل

/[2 st] 
[3 st]

TOUCH SENSE يعّدل حساسية اللمس )حساسية الرسعة(، أو كيفية استجابة مستوى الصوت بصورة
عظيمة لقوة عزفك.

0
64 127

64

127

0
64 127

64

127

رسعة الصوت احلالية ملولد النغمة

العمق = 127 ) مرتني(

TOUCH SENSE DEPTH
 VelDepth يغري منحنى رسعة الصوت حسب

)مع ضبط األوفسيت عىل 64(

TOUCH SENSE OFFSET
يغري اىل منحنى رسعة الصوت حسب 
VelOffset )مع ضبط العمق عىل 64(

العمق = 64 )عادي(

رسعة الصوت املستقبلة 
)رسعة KeyOn احلالية(

رسعة الصوت 
املستقبلة )رسعة 
KeyOn احلالية(

أوفسيت =96 )64+( 
أوفسيت = 127 )127+( 

أوفسيت = 32 )64 -( 

رسعة الصوت احلالية ملولد النغمة

أوفسيت = 0 )127 -( 

أوفسيت = 64 )عادي(

العمق = 32 )نصف(
العمق = 0

 حسب 
األوفسيت

حسب 
االوفسيت

DEPTH
حيدد حساسية الرسعة، أو مقدار تغيري مستوى قوة الصوت يف االستجابة لقوة عزفك 

)الرسعة(.
OFFSET

حيدد املقدار الذي به يتم تعديل الرسعات املستقبلة لتأثري الرسعة الفعيل.

/[4 st]
[5 st]

PART OCTAVE ينقل مدى النغامت الُثامنية للصوت املحرر ألعىل أو ألسفل بمقدار نغامت ُثامنية. عند
استعامل الصوت املحرر كأي قسم من أقسام RIGHT 1 و2، يكون قياس R2/R1 متوفرًا؛ 

عند استعامل الصوت املحرر كقسم LEFT، يكون قياس LEFT متوفرًا.

[6 st]MONO/POLY حيدد فيام إذا يتم عزف الصوت املحرر بصوت أحادي أو صوت متعدد. يمكن أيضًا عمل
هذا الضبط من الزر VOICE CONTROL [MONO] املوجود عىل اللوحة.

[7 st] PORTAMENTO
TIME

يضبط وقت االنتقال التدرجيي )وقت انتقال طبقة الصوت( من نغمة اىل أخرى 
portamento عند ضبط الصوت املحرر عىل وضع "MONO" يف األعىل.

حيدد وقت االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى portamento وقت املقطع االنتقايل لطبقة  مالحظة 
الصوت. االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى portamento هي وظيفة تكّون مقطعا انتقاليا 

سلسا يف طبقة الصوت من النوتة األوىل اىل النوتة التالية املعزوفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.
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■■CONTROLLER صفحة
2 JOYSTICK - Y ،1 JOYSTICK + Y

يمكن استعامل عصا التوجيه لتعديل القياسات باألسفل بتحريكها لألعىل أو األسفل )بعيدا عنك أو باجتاهك(.
هنا، يمكنك ضبط الدرجة التي تغرّي هبا عصا التوجيه القدمية كل من القياسات التالية. يمكن هتيئة درجة تأثري احلركات لألعىل واألسفل 

عىل القياس بشكل منفصل.

[2 st]FILTER ،حيدد الدرجة التي تغرّي هبا عصا التوجيه القدمية تردد قطع املرشح. للتفاصيل حول املرشح
راجع أدناه.

[3 st]AMPLITUDE.)حيدد الدرجة التي تغرّي هبا عصا التوجيه النطاق )مستوى الصوت

[5 st]LFO PMOD.حيدد الدرجة التي تغرّي هبا عصا التوجيه طبقة الصوت أو تأثري الرجرجة

[6 st]LFO FMOD حيدد الدرجة التي تغرّي هبا عصا التوجيه تغيري طبقة صوت املرشح أو تأثري صوت واه
.)wah(

[7 st]LFO AMOD.حيدد الدرجة التي تغرّي هبا عصا التوجيه النطاق أو تأثري االهتزاز

■■ SOUND صفحة
FILTER

املرشح هو املعالج الذي يغرّي نغمة الصوت أو اللحن بواسطة إما حجز أو مترير مدى تردد معنّي. حتدد القياسات يف األسفل خصائص 
الصوت عمومًا بواسطة تعزيز أو قطع مدى تردد حمدد. باإلضافة اىل جعل الصوت إما أكثر وضوح أو رقة، يمكن استعامل املرشح إلنتاج 

مؤثرات شبيهة باألصوات اإللكرتونية االصطناعية.

[1 st] وضوح( BRIGHT.
الصوت(

حيدد تردد قطع أو مدى الرتدد املؤثر 
للمرشح )راجع الرسم التخطيطي(. 
القيم األعىل تعطي نتيجة صوت أكثر 

وضوح.

هذه الرتددات "ُعربت" 
من طرف املرشح.

نطاق القطع الرتدد )طبقة 
الصوت(

تردد قطع
مستوى الصوت

[2 st] HARMO.
)اهلارمونية(

حيدد التوكيد املعطى لرتدد القطع 
)الرنني(، املضبوط داخل BRIGHT يف 

األعىل )راجع الرسم التخطيطي(. القيم 
األعىل تعطي نتيجة تأثري ملحوظة أكثر.

الرنني

الرتدد )طبقة الصوت(

مستوى الصوت
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EG

حتدد هتيئات EG )مولد ظرف( كيفية تغيري مستوى الصوت حسب رسعة الوقت. هذا 
يمكنك من إنتاج عدة خصائص صوت آلالت املوسيقى الصوتية الطبيعية — مثل الزيادة 

الرسيعة والتاليش التدرجيي ألصوات آلة النقر، أو التحرير املطول لنغمة بيانو التمديد.

الوقت

املستوى

ضغط املفتاح رفع إصبعك عن املفتاح

مستوى التمديد

ATTACK RELEASEDECAY

[3 st]ATTACK حيدد كيفية الرسعة التي يصل هبا الصوت أقىص حد ملستواه بعد عزف املفتاح. كلام
كانت القيمة أقل، تكون زيادة الرسعة أرسع.

[4 st]DECAY حيدد كيفية الرسعة التي يصل هبا الصوت ملستواه التمديد )مستوى أقل قلياًل من احلد
األقىص(. كلام كانت القيمة أقل، يكون التاليش التدرجيي أرسع.

[5 st])حترير( RELES. حيدد كيفية الرسعة التي يتالشى هبا الصوت تدرجييًا بعد حترير املفتاح. كلام كانت
القيمة أقل، يكون التاليش التدرجيي أرسع.

VIBRATO

الرجرجة هو مؤثر صوت الرجرجة املنتج بواسطة تعديل طبقة الصوت بشكل منتظم.
طبقة الصوت

DELAY

SPEED

DEPTH

الوقت

[6 st]DEPTH.حيدد قوة تأثري الرجرجة. التهيئات األعىل تعطي نتيجة تأثري رجرجة ملحوظة أكثر

[7 st]SPEED.حيدد رسعة تأثري الرجرجة
[8 st]DELAY حيدد مقدار الوقت املنقيض بني عزف مفتاح وبدء تأثري الرجرجة. التهيئات األعىل تزيد

تأخري بدء الرجرجة.

■■EFFECT/EQ صفحة
1 REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH/PANEL SUSTAIN

/]1 st[ 
]2 st[

REVERB DEPTH.يعدل عمق الصدى

/]3 st[ 
]4 st[

CHORUS DEPTH.يعدل عمق الكورس

]5 st[DSP ON/OFF.DSP حيدد تشغيل أو إيقاف تشغيل
يمكن أيضًا عمل هذا الضبط من الزر VOICE CONTROL [DSP] املوجود عىل 

اللوحة.

]6 st[DSP DEPTH.DSP يعدل عمق
إذا أردت إعادة اختيار نوع DSP، يمكنك عمل ذلك يف قائمة "DSP 2" املرشوحة 

يف الصفحة 11.
]7 st[PANEL SUSTAINحيدد مستوى التمديد املطبق عىل الصوت املحرر عند تشغيل الزر 

SUSTAIN[ VOICE CONTROL[ املوجود عىل اللوحة.
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2 DSP

–[1 st]
[4 st]

DSP TYPE.اخرت نوعا بعد اختيار الصنف .DSP خيتار صنف ونوع تأثري

–[5 st]
[8 st]

VARIATION هنا، يمكنك حترير حالة تشغيل/إيقاف تشغيل .DSP يتم تزويد تغيريين لكل نوع
VARIATION وضبط قيم القياس املتغرّية.

[5 st]ON/OFF أو يوقفه بالنسبة للصوت املختار. يمكن أيضًا عمل هذا الضبط من DSP يشغل تغري
الزر VOICE CONTROL [.DSP VARI] املوجود عىل اللوحة. )هذا الزر فّعال فقط 

عندما يكون الزر [DSP] يف حالة تشغيل.(
PARAMETER).يعرض قياس التغيريات. )خيتلف األمر حسب نوع املؤثر وال يمكن له أن يتغري

[6 st]
–[8 st]

VALUE.DSP يعّدل قيمة قياس تغيريات

3 EQ

حتدد تردد وزيادة نطاقات EQ املنخفضة والعالية. للمعلومات حول EQ، راجع صفحة 173.
■■HARMONY صفحة

نفس اليشء بالنسبة لشاشة HARMONY/ECHO ← [FUNCTION] [G] راجع "اختيار نوع اهلارموين/الصدى" يف الصفحة 
 .103

إيقاف تشغيل االختيار االوتوماتيكي لتهيئات الصوت )املؤثرات، الخ.(

كل صوت مرتبط بتهيئات قياس VOICE SET املبدئية. عادة يتم استدعاء هذه التهيئات اوتوماتيكيًا عند اختيار صوت. مع ذلك، 
يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل هذه امليزة بواسطة عملية التشغيل املعروضة يف الشاشة اخلاصة هبا كام هو مرشوح باألسفل.

مثال، إذا أردت تغيري الصوت مع االحتفاظ بنفس تأثري اهلارموين، اضبط قياس HARMONY/ECHO عىل وضع اإليقاف OFF )عىل 
شاشة العرض املوضحة باألسفل(.

استدع شاشة التشغيل.  1
 TAB [E][F] VOICE SET ← [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET ← [FUNCTION]

استعمل األزرار [A]/[B] الختيار قسم لوحة املفاتيح املوسيقية.  2

 

استعمل األزرار [4 st]–[st 7] لتشغيل/إليقاف تشغيل االستدعاء االوتوماتيكي للتهيئات )ON أو OFF( بشكل   3
مستقل لكل جمموعة قياس.
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ف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية –
ت – العز

صوا
األ

1

حترير قياسات األرغن الفلوت

أصوات األرغن الفلوت املختارة من الزر [ORGAN FLUTES] يمكن حتريرها بتعديل مقابض القدمية واضافة صوت هجوم وتطبيق 
مؤثر ومعادل، الخ. 

إنذار
بعد التحرير، اذهب اىل شاشة اختيار الصوت بالضغط عىل الزر ]PRESETS( ]I( وحفظ التهيئة. سوف يتم فقدان التهيئات إذا اخرتت صوتا آخر 

أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.

■■FOOTAGE صفحة
راجع قسم عمليات التشغيل األساسية )صفحة 45(.

■■VOLUME/ATTACK صفحة

نفس اليشء 
بالنسبة للصفحة 

.FOOTAGE

[1 st] مستوى( VOL
الصوت(

يعّدل مستوى صوت األرغن الفلوت عمومًا. كلام كان اخلط البياين أطول، يكون مستوى 
الصوت اكرب.

[2 st])استجابة( RESP للصوت، يزيد أو يقلل وقت )يؤثر عىل كال من قسم الزيادة والتحرير )صفحة 110
استجابة الزيادة والتحرير األويل، اعتامدًا عىل ضوابط FOOTAGE. كلام كانت القيمة أعىل، 

تكون الزيادة والتحرير أبطئ.

[3 st]VIB. SPEED حيدد رسعة تأثري الرجرجة املسيطر عليها بواسطة تشغيل/إيقاف تشغيل الرجرجة )االزرار
.)[H] ( وعمق الرجرجة عىل الصفحة السابقة )الزر[G]/[F]

[4 st]MODE يتم تطبيق ،FIRST يف الوضع .EACH و FIRST :بني الوضعني MODE خيتار الضابط
الزيادة فقط )صوت النقر( عىل النوتات األوىل املعزوفة واملثبتة معًا بنفس الوقت؛ أثناء 
تثبيت النوتات األوىل، أية نوتات معزوفة فيام بعد ال يتم تطبيق الزيادة عليها. يف وضع 

EACH، يتم تطبيق الزيادة بالتساوي عىل مجيع النوتات.

–[5 st]
[7 st]

 هذه حتدد مستوى صوت الزيادة لصوت ORGAN FLUTE. تزيد أو تقلل الضوابط ’2 ,’2/3 2 ,’4
'4 و'2/3-2 و '2 مستوى صوت الزيادة التضاءل التدرجيي املطابقة. كلام كان اخلط البياين 

أطول، يكون مستوى صوت الزيادة أكرب.

[8 st])طول( LENG يؤثر عىل قسم زيادة الصوت بحيث يكّون تالشيا تدرجييا أطول أو أقرص بعد الزيادة األولية
مبارشة. كلام كان اخلط البياين أطول، يكون التاليش التدرجيي أطول.

■■ EFFECT/EQ صفحة
نفس القياسات كام يف صفحة EFFECT/EQ" VOICE SET" املرشوحة عىل صفحة 110.
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2

Styles
– عزف اإليقاع واملرافق–

اختيار نوع عزف النغامت املتآلفة باألصابع

يمكن التحكم بعزف Style بواسطة النغامت املتآلفة التي تعزفها يف قسم النغامت املتآلفة للوحة املفاتيح املوسيقية. توجد سبعة أنواع 
للعزف باألصابع.

استدع شاشة التشغيل.  1
 ← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← [FUNCTION] 

TAB [E][F] CHORD FINGERING

اضغط االزرار ]st[–]1 st 3[ الختيار نوع العزف باالصابع.  2
بخصوص املعلومات املتعلقة بكل نوع من العزف باالصابع، راجع صفحة 114.

املعلم اخلصويص للنغامت املتآلفة
إذا كنت تعرف اسم النغامت املتآلفة ولكن ال تعرف كيف تعزفها، يمكنك أن جتعل اآللة املوسيقية تعرض لك النوتات 

لتعزفها. هذه هي وظيفة املعلم اخلصويص للنغامت املتآلفة.
  .[8 st]–[6 st] حدد جذر النغامت املتآلفة ونوع النغامت املتآلفة باستعامل الزر ،CHORD FINGERING عىل شاشة

النوتات التي حتتاج للعزف عليها موضحة عىل الشاشة.
حسب النغمة، يتم امهال بعض النوتات. مالحظة 
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أنواع عزف النغامت املتآلفة باألصابع

SINGLE FINGER جيعل من السهل تكوين عزف مرافق أوركسرتي بواسطة استعامل النغامت الرئيسية والسابعة
والثانوية والثانوية السابعة بواسطة ضغط احلد األدنى من عدد املفاتيح عىل قسم النغامت املتآلفة 

.Style للوحة املفاتيح املوسيقية. هذا النوع متوفر فقط لعزف
تم استعامل عزف النغمة املخترص باألصابع املرشوح باالسفل:

Cm

C

Cm7

C7  بالنسبة للنغمة الرئيسية، 
اضغط مفتاح اجلذر فقط.

 بالنسبة للنغمة الثانوية، 
اضغط يف نفس الوقت مفتاح 

اجلذر واملفتاح االسود املوجود 
عىل يساره.

 بالنسبة  للنغمة السابعة، 
اضغط يف نفس الوقت واملفتاح 

االبيض عىل يساره.

 للنغمة السابعة الثانوية، 
اضغط يف نفس الوقت مفتاح 

اجلذر واملفتاح االسود املوجود 
عىل يساره.

MULTI FINGER أو دليل عزف النغامت املتآلفة Single Finger يكتشف اوتوماتيكيًا عزف اإلصبع املستقل
باألصابع Fingered، حتى تتمكن من استعامل أي نوع من العزف باألصابع دون احلاجة اىل حتويل 

أنواع العزف باألصابع.

FINGERED جيعلك تعزف بأصابعك النغامت املتآلفة اخلاصة بك عىل قسم النغامت املتآلفة للوحة املفاتيح
املوسيقية، بينام تقوم اآللة املوسيقية بتزويد أصوات اإليقاع والباص وعزف النغمة املرافق 

األوركسرتي داخل Style املختار. يتعّرف نوع دليل العزف باألصابع Fingered عىل أنواع 
النغامت املتآلفة املتنوعة املدرجة عىل Data List املتوفر عىل موقع رشكة Yamaha عىل االنرتنت 

ويمكن إجياده بواسطة استعامل وظيفة املعلم اخلصويص للنغامت املتآلفة يف الصفحة 113.

FINGERED ON BASS ولكن النوتة السفىل املعزوفة يف ،Fingered جييز نفس العزف باالصابع كدليل العزف باالصابع
قسم النغمة املتآلفة للوحة املفاتيح املوسيقية مستعملة كنوتة باص، األمر الذي يسمح لك بعزف 
نغامت "حسب الباص". )يف وضع دليل العزف باالصابع Fingered، جذر النغمة مستعمل دائام 

كنوتة باص.(

FULL KEYBOARD يكتشف النغامت املتآلفة داخل كامل مدى املفتاح. يتم اكتشاف النغامت املتآلفة بطريقة تشبه دليل
العزف باألصابع Fingered، حتى إذا فصلت النوتات بني يدك اليرسى ويدك اليمنى — مثال، 

عزف نوتة باص بيدك اليرسى وعزف نغامت متآلفة بيدك اليمنى، أو بواسطة عزف نغامت متآلفة 
بيدك اليرسى وعزف نوتة حلن بيدك اليمنى. 

AI FINGERED باستثناء انه يمكن عزف اقل من ،Fingered بشكل أسايس نفس أسلوب دليل العزف باألصابع
ثالث نوتات لتعيني النغامت املتآلفة )حسب النغامت املتآلفة املعزوفة سابقًا، الخ.(.

AI FULL KEYBOARD عند تشغيل هذا النوع املتطور من العزف باألصابع، سوف تقوم اآللة املوسيقية اوتوماتيكيًا بتكوين
عزف املصاحب املناسب أثناء عزفك أية مقطوعة موسيقية عىل أي مكان عىل لوحة املفاتيح 

املوسيقية باستعامل كلتي يديك. ال داعي للقلق حول حتديد نغامت Style املتآلفة. عىل الرغم من أن 
النوع من لوحة مفاتيح كاملة AI Full Keyboard مصمم ليشتغل مع العديد من األغاين، إال انه 

بعض الرتتيبات يمكن أن يكون غري مناسب لالستعامل مع هذه امليزة. هذا النوع مشابه لنوع عزف 
كامل لوحة املفاتيح الكاملة Full Keyboard، باستثناء انه يمكن عزف اقل من ثالث نوتات لتعيني 

النغامت املتآلفة )حسب النغامت املتآلفة املعزوفة سابقًا، الخ.(. ال يمكن عزف النغامت املتآلفة 
 .Style التاسعة واحلادية عرش والثالثة عرش. هذا النوع متوفر فقط لعزف

"AI" ترجع اىل "الذكاء االصطناعي". مالحظة 
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Style التهيئات املتعلقة بعزف

لآللة املوسيقية وظائف عزف Style متنوعة يمكن الوصول إليها عىل شاشة العرض باألسفل.

استدع شاشة التشغيل.  1
 ← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← [FUNCTION] 

TAB [E][F] STYLE SETTING

استعمل االزرار ]st[–]1 st 8[ لكل هتيئة.  2

 

[1 st]STOP ACMP يف وضع اإليقاف، يمكنك [SYNC START] يف وضع التشغيل و [ACMP] عندما يكون
 ،Style عزف النغامت املتآلفة داخل قسم النغامت املتآلفة للوحة املفاتيح املوسيقية مع إيقاف
وال تزال تسمع نغامت عزف املصاحب. يف هذه احلالة — تسمى "إيقاف عزف املصاحب" 

— يتم التعّرف عىل أي عزف فّعال باألصابع للنغامت املتآلفة ويتم عرض جذر/نوع النغامت 
املتآلفة عىل شاشة العرض. هنا، يمكنك حتديد فيام إذا كانت النغامت املتآلفة املعزوفة داخل 

قسم النغامت املتآلفة ستعزف أو ال تعزف يف حالة إيقاف عزف املصاحب.
OFF

ال يتم عزف النغامت املتآلفة املعزوفة داخل قسم النغامت املتآلفة.
STYLE

النغمة املعزوفة يف قسم النغمة املتآلفة سيسمع اليها عرب قسم املخمد وقناة الباص لوضع 
Style املختار.

FIXED
سوف يتم عزف النغامت املتآلفة املعزوفة داخل قسم النغامت املتآلفة بواسطة الصوت 

املحدد، بغض النظر عن Style املختار.
عند احتواء Style عىل MegaVoice، يمكن أن تنتج أصوات عندما يكون هذا مهيئا عىل  مالحظة 

."STYLE"
عند تسجيل اغنية، يمكن تسجيل النغمة املتآلفة املكتشفة بواسطة إليقاف العزف املصاحب،  مالحظة 

وذلك بغض النظر عن التهيئة هنا. يرجى مالحظة انه سوف يتم تسجيل الصوت املعزوف 
وبيانات النغامت املتآلفة عند الضبط عىل "STYLE"، وسوف يتم فقط تسجيل بيانات 

."FIXED" أو "OFF" النغامت املتآلفة عند الضبط عىل

[3 st] SYNCHRO STOP
WINDOW

هذا حيدد طول الوقت الذي يمكن به تثبيت النغامت املتآلفة قبل أن يتم إلغاء اوتوماتيكيًا 
وظيفة التوقف املتزامن. عندما يكون الزر [SYNC STOP] يف وضع التشغيل وهذا 

مضبوط عىل قيمة غري اإليقاف "OFF"، اوتوماتيكيًا هذا يلغي وظيفة التوقف املتزامن إذا 
قمت بتثبيت نغامت متآلفة ملدة أطول من الوقت املضبوط هنا. هذا يعيد ضبط ضابط عزف 

Style بشكل مالئم عىل الوضع العادي، بحيث جيعلك حترر املفاتيح و Style ال يزال يعزف. 
بكلامت أخرى، إذا حررت املفاتيح أرسع من الوقت املضبوط هنا، تشتغل وظيفة التوقف 

املتزامن.
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[4 st]STYLE TOUCH عند ضبط هذا عىل وضع التشغيل .Style يشغل/يوقف تشغيل استجابة اللمسة لعزف
"ON"، يتغرّي مستوى صوت Style باالستجابة اىل قوة عزفك داخل قسم النغامت املتآلفة 

للوحة املفاتيح املوسيقية.

/[5 st] 
[6 st]

SECTION SET خمتلفة )عند إيقاف Styles حيدد القسم الداخيل الذي يتم استدعاءه اوتوماتيكيًا عند اختيار
عزف Style(. عندما يكون مضبوطًا عىل وضع اإليقاف "OFF" وعزف Style متوقف، يتم 

االحتفاظ بالقسم الفّعال حتى إذا تم اختيار Style خمتلف. عندما يكون أي من أقسام 
MAIN A–D غري حمتوى داخل بيانات Style، يتم اختيار اقرب قسم اوتوماتيكيًا. عىل 

سبيل املثال، عندما يكون MAIN D غري حمتوى داخل Style املختار، سوف يتم استدعاء 
.MAIN C

[7 st]TEMPO.Styles أو ال عند تغيري Style حيدد هذا سواء تتغري هتيئة درجة رسعة العزف لوضع

LOCK
هتيئة درجة رسعة العزف السابقة مصونة دائام.

HOLD
اثناء االستامع لوضع Style، حيتفظ بتهيئة درجة رسعة العزف السابق. 

عند إيقاف االستامع اىل Style، تتغري درجة رسعة العزف اىل تلك اخلاصة بدرجة رسعة 
العزف املبدئية لوضع Style املختار.

RESET
تتغرّي درجة رسعة العزف دائام اىل درجة رسعة العزف املبدئية لوضع Style املختار.

[8 st]PART ON/OFF عندما تغرّي Style هذا حيدد فيام إذا يتم تغيري أو ال يتم تغيري حالة تشغيل/إيقاف تشغيل القناة
.Styles

LOCK
يتم االحتفاظ بحالة تشغيل/إيقاف تشغيل Style السابق دائام.

HOLD
اثناء االستامع لوضع Style، يتم االحتفاظ بحالة تشغيل/إيقاف تشغيل Style السابق. 

عند ايقاف االستامع لوضع Style، كل قنوات Style مضبوطة عىل تشغيل.
RESET

يتم ضبط مجيع قنوات Style عىل وضع التشغيل.
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هتيئات نقطة الفصل

 LEFT هذه هي التهيئات )يوجد نقطتي فصل( التي تفصل األقسام املختلفة للوحة املفاتيح املوسيقية: قسم النغامت املتآلفة، قسم اجلزء
و قسم RIGHT 1 و2. هتيئات نقطتي الفصل )باألسفل( حمددة عىل شكل أسامء نوتة.

)S( نقطة الفصل

قسم النغامت املتآلفة
 RIGHT صوت 

1–2

)L( نقطة الفصل

LEFT صوت

استدع شاشة التشغيل.  1
 ← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← [FUNCTION] 

TAB [E][F] SPLIT POINT

اضبط نقطة الفصل.  2

[F])S+L( ودّور القرص نقطة الفصل [F] عىل نفس النوتة. اضغط الزر )L( ونقطة الفصل )S( يضبط نقطة الفصل
[DATA ENTRY]. يمكنك ايضا حتديد نقطة الفصل مبارشة من لوحة املفاتيح املوسيقية 

.[F] بالضغط عىل املفتاح املرغوب عىل لوحة املفاتيح املوسيقية اثناء االحتفاظ بالزر

الصوتRIGHT 1 و2

)S+L( نقطة الفصل

قسم النغمة + 
LEFT الصوت

[G])S( نقطة الفصل .[DATA ENTRY] يضبط نقطة الفصل. اضغط أحد األزرار املرغوبة ودّور القرص
يمكنك ايضا حتديد نقطة الفصل مبارشة من لوحة املفاتيح املوسيقية بالضغط عىل املفتاح 

.[H] أو [G] املرغوب عىل لوحة املفاتيح املوسيقية اثناء االحتفاظ بالزر
.)S( أقل من نقطة الفصل )L( ال يمكن هتيئة نقطة الفصل مالحظة 

[H])L( نقطة الفصل

/[1 st]
[2 st]

STYLE )S( يشري اىل نقطة الفصل "STYLE" .يمكنك حتديد كل نقطة فصل حسب اسم النوتة
.)L( يشري اىل نقطة الفصل "LEFT"و

/[3 st]
[4 st]

LEFT
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تسجيل التهيئة األصلية بلمسة واحدة

يمكنك أيضًا تكوين إعدادات الضبط بلمسة واحدة اخلاصة بك.

اخرت Style املرغوب لتسجيل هتيئتك بلمسة واحدة.  1
اضبط مفاتيح اللوحة )مثل، الصوت، املؤثرات، الخ( كام تريد.  2

.]MEMORY[ اضغط الزر  3

.[4]–[1] ONE TOUCH SETTING اضغط احد األزرار  4
تظهر رسالة عىل شاشة العرض لتنبهك حلفظ هتيئات اللوحة.

.Style واحفظ هتيئات اللوحة كملف Style الستدعاء شاشة اختيار (YES) [F] اضغط الزر  5
إنذار

سوف يتم فقدان هتيئات اللوحة املحفوظة عىل كل زر OTS إذا غريت Style أو فصلت الطاقة الكهربائية بدون تنفيذ عملية احلفظ.
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)Style مكون( Styles إنشاء/حترير

األقسام

القنوات

تتكون Styles من مخسة عرش قسم خمتلف )مقدمة، رئييس، النهاية، الخ( وكل قسم يمتلك ثامين قنوات منفصلة. 
 Styles بواسطة تسجيل القنوات بشكل منفصل، أو بواسطة استرياد بيانات النمط من Style يمكنك تكوين ،Style بفضل ميزة مكون
األخرى املوجودة. يمكنك استعامل إحدى الطرق املختلفة الثالث املرشوحة باألسفل لتكوين Style. يمكن حترير Style املكّونة أيضا.

جتعلك هذه الطريقة تسّجل Style ببساطة بواسطة عزف لوحة املفاتيح املوسيقية. راجع صفحة 120.   التسجيل بالوقت الفعيل 
هذا االسلوب يمكنك من ادخال كل نوتة بشكل منفرد. راجع صفحة 123.   التسجيل عىل مراحل 
هذا االسلوب يمكنك من انشاء Style مركب بمزج أنامط خمتلفة من Styles الداخلية املهيأة مسبقا أو Styles التي قد كنت     Style جتميع

أنشأهتا بالفعل. راجع صفحة 123.

استدع شاشة التشغيل. 
  [B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

يمكن اعادة االستامع مللفات Style املنشأة بواسطة PSR-A2000 عىل اآلالت املوسيقية املتوافقة مع SFF GE فقط. مالحظة 

.Style هناك 6 صفحات )جداول( يف شاشة مكون
يكون التهيئات االساسية لوضع Style. يمكنك أيضا تسجيل أدائك يف الوقت احلقيقي إلنشاء Style جديد )التسجيل     BASIC

بالوقت الفعيل(. راجع صفحة 120.
يمزج األقسام املتنوعة )القنوات( من Styles املهيأة مسبقا أو Style املنشأ بالفعل إلنشاء Style جديد. راجع صفحة 123.    ASSEMBLY

تغري االحساس االيقاعي لوضع Style املكون. راجع صفحة 125.    GROOVE

حترر بيانات كل قناة — حساب، تغيري الرسعة، الخ.راجع الصفحة 127.    CHANNEL

تغري التهيئات املتعلقة بواسطة Style File Format. راجع صفحة 128.    PARAMETER

متكنك من ادخال النوتات واحدة اثر اخرى النشاء Style )التسجيل عىل مراحل(. راجع صفحة 123.    EDIT
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التسجيل بالوقت الفعيل

يف صفحة BASIC، يمكنك انشاء Style مستقل بواسطة تسجيل القنوات اخلاصة واحدة بعد واحدة، باستعامل التسجيل بالوقت 
الفعيل.

مواصفات التسجيل بالوقت الفعيل—التسجيل احللقي وإضافة التسجيل
• التسجيل احللقي	

يكرر عزف Style أنامط اإليقاع لعدة موازين بشكل "حلقي"، وأيضًا يتم عمل تسجيل Style باستعامل احللقات. عىل سبيل 
املثال، إذا بدأت التسجيل بميزانني قسم رئييس MAIN، يتم تسجيل امليزانني بشكل متكرر. سوف يتم عزف النوتات التي 

تسجلها من التكرار التايل )حلقي(، بحيث جتعلك تسجل أثناء سامع املواد املسجلة مسبقًا.
• إضافة تسجيل	

تقوم هذه الطريقة بتسجيل املواد اجلديدة عىل قناة حتتوي مسبقًا بيانات مسجلة، بدون حذف البيانات األصلية. يف تسجيل 
Style، ال يتم حذف البيانات املسجلة، باستثناء عند استعامل وظائف مثل مسح اإليقاع )صفحة 122( واحلذف )صفحة 121(.
عىل سبيل املثال، إذا بدأت التسجيل بميزانني قسم رئييس MAIN، يتم تكرار امليزانني عدة مرات. سوف يتم عزف النوتات التي 

تسجلها من التكرار التايل، بحيث جتعلك تضيف مواد جديدة اىل احللقة أثناء سامع املواد املسجلة مسبقًا.
عند تكوين Style اعتامدًا عىل Style الداخيل املوجود، يتم تطبيق التسجيالت املضافة فقط عىل قنوات اإليقاع. جلميع القنوات 

األخرى )ما عدا اإليقاع(، أنت حتتاج حلذف البيانات األصلية قبل التسجيل.

عندما تريد انشاء Style يعتمد عىل Style موجود الستعامله كأساس للتسجيل/التحرير، اخرت Style املرغوب قبل   1
.Style استدعاء شاشة مكون

استدع شاشة التشغيل.   2
 [B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

.BASIC يتم عرض صفحة

اذا اردت انشاء Style جديدا من البداية، اضغط الزر [C] (NEW STYLE) حلذف كل بيانات القناة.  3
اخرت القسم املطلوب )مقدمة، رئييس، هناية، الخ.( لوضع Style اجلديد.  4

أغلق أوال شاشة RECORD بالضغط عىل الزر [EXIT]. ثم استعمل االزرار [3 st]/[st 4] الختيار  القسم املراد 
تسجيله.

.)REC CH( [F] مرة اخرى، اضغط الزر RECORD الستدعاء شاشة مالحظة 
يمكنك حتديد األقسام املطلوب تسجيلها بواسطة استعامل أزرار القسم املوجودة عىل اللوحة. راجع اخلطوة 3 يف الصفحة 123. مالحظة 

ال يمكنك اختيار األقسام INTRO 4 وENDING 4 مبارشة بواسطة عملية تشغيل اللوحة. مالحظة 
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 (EXECUTE) [D] 6[ لتحديد طول )عدد املعايري( القسم املختار، ثم اضغط الزر st[/]5 st[ استعمل االزرار  5
إلدخال الطول املحدد فعليا. 

 (REC CH) [F] حدد القناة املطلوب تسجيلها بواسطة الضغط ومتابعة الضغط ألسفل معًا بنفس الوقت عىل الزر  6
.]8 t[–]1 t[،وضغط الزر املرقم املناسب

اللغاء االختيار، اخرت الزر املوافق[1 t]–[t 8] مرة أخرى.

استدع شاشة اختيار الصوت بواسطة استعامل األزرار ]s[–]1 s 8[ واخرت الصوت املطلوب لقنوات التسجيل   7
املطابقة.

اضغط الزر [EXIT] إلغالق شاشة اختيار الصوت.

األصوات القابلة التسجيل
• 	 RHY1 قناة

أي أصوات قابلة للتسجيل ماعدا أصوات األرغن الفلوت األصلية اخلاصة بك.
• 	RHY2 قناة

فقط جمموعات الطبل /SFX قابلة للتسجيل.
• 	BASS-PHR2 قنوات

أي أصوات قابلة للتسجيل ما عدا أصوات األرغن الفلوت وجمموعات الطبل/SFX االصلية اخلاصة بك.
 .BASS–PHR2و RHY1 صوت األرغن الفلوت املضبوط مسبقا يمكن أن يسجل عىل قنوات مالحظة 

اذا كان ذلك رضوريا، احذف القناة بالضغط ومتابعة الضغط ألسفل عىل الزر [J] (DELETE) يف نفس الوقت   8
.]8 s[–]1 s[ ،وضغط الزر املرقم املناسب

.[J] يمكنك إلغاء احلذف بواسطة ضغط نفس الزر املرقم مرة أخرى، قبل حترير إصبعك عن الزر
عند تسجيل قنوات BASS–PHR2 اعتامدًا عىل Style املوجود، أنت حتتاج حلذف البيانات األصلية قبل التسجيل. مالحظة 
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.[START/STOP] STYLE CONTROL ابدء التسجيل بواسطة ضغط الزر  9

يبدأ عزف القسم املحدد. ألن نمط عزف املصاحب يعزف بشكل متكرر حلقي، يمكنك تسجيل األصوات اخلاصة واحد بعد 
واحد، واالستامع اىل األصوات السابقة أثناء عزفها. من اجل املزيد من املعلومات حول التسجيل عىل قنوات غري قنوات 

اإليقاع )RIGHT 1، 2(، راجع قسم "قواعد تسجيل القنوات غري اإليقاعية" أدناه.

.[8 t]–[1 t] يمكنك إيقاف القنوات املرغوبة بالضغط عىل االزرار املوافقة مالحظة 

حذف النوتات املسجلة يف قناة االيقاع
 عند تسجيل قناة االيقاع )RHY1 أو RHY2(، يمكنك حذف صوت آلة موسيقية مميزة بالضغط لألسفل عىل الزر 

RHY CLEAR( [E]( وضغط املفتاح املناسب عىل لوحة املفاتيح املوسيقية يف نفس الوقت.

ملواصلة التسجيل مع قناة اخرى، أعد اخلطوات 6 –9.  10
.[START/STOP] STYLE CONTROL أوقف التسجيل بواسطة ضغط الزر  11

.RECORD إلغالق شاشة عرض ]EXIT[ 12 اضغط الزر
13 اضغط الزر [I] (SAVE) لتنفيذ عملية احلفظ.

إنذار
سوف يتم فقدان Style املحرر إذا غرّيت اىل Style آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ.

قواعد تسجيل القنوات غري اإليقاعية
  .)Bو Aو Gو Eو Dو C ،مثل( PHRASE و BASS عند تسجيل قنوات CM7 استعمل فقط نغامت السلم
  .)Bو Gو Eو C ،مثل( PAD و CHORD استعمل فقط نغامت النغامت املتآلفة عند تسجيل قنوات

C R C C R C

C = نوتة النغمة

R ،C = النغمة املوىص هبا   
باستعامل البيانات املسجلة هنا، يتم حتويل عزف املصاحب التلقائي )عزف Style( بشكل مناسب اعتامدًا عىل تغيريات النغامت 

املتآلفة التي تعملها أثناء أداءك. النغامت املتآلفة التي تشكل األساس لتحويل النوتة هذه تسمى نغمة املصدر، وهي مضبوطة 
داخليًا عىل CM7 )كام يف مثال الرسم التوضيحي يف األعىل(.

يمكنك تغيري نغمة املصدر )جذرها ونوعها( من شاشة القياس PARAMETER يف الصفحة 128. تذكر أنه عندما تغري نغمة 
املصدر من CM7 األويل اىل نغمة اخرى، ستتغري نوتات النغمة والنوتات املوىص هبا أيضا. للتفاصيل حول نوتات النغامت 

املتآلفة والنوتات املوىص هبا، راجع صفحة 129.
لألقسام INTRO و ENDING، يمكن استعامل أي نغمة متآلفة مناسبة أوتسلسل نغامت متآلفة.  مالحظة 
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التسجيل عىل مراحل

يف صفحة EDIT، يمكنك تسجيل النوتات بوقت دقيق مئة باملئة. إجراء التسجيل عىل مراحل هذا هو أساسًا نفس اإلجراء لتسجيل 
األغنية )صفحة 141(، باستثناء النقاط املدرجة باألسفل: 

داخل مكّون األغنية، يمكن تغيري موضع إشارة النهاية بحرية؛ داخل مكون Style، ال يمكن تغيريها. هذا بسبب انه يتم تثبيت   
طول Style اوتوماتيكيًا، حسب القسم املختار. عىل سبيل املثال، إذا كّونت Style اعتامدًا عىل قسم لطول أربع موازين، يتم ضبط 

موضع إشارة النهاية اوتوماتيكيًا عىل هناية امليزان الرابع، وال يمكن تغيريها عىل شاشة التسجيل عىل مراحل.
يمكن تغيري قنوات التسجيل عىل شاشة عرض جدول مكّون األغنية 16-1؛ مع ذلك، ال يمكن تغيريها داخل مكّون Style. اخرت   

.BASIC قناة التسجيل عىل شاشة عرض جدول
داخل مكون Style، يمكن إدخال بيانات القناة ويمكن حترير البيانات اخلاصة بالنظام )حذف أو نسخ أو نقل(. يمكنك التحويل   

بني االثنني بواسطة ضغط الزر [F]. مع ذلك، ال يمكن إدخال النغامت املتآلفة وكلامت األغنية والبيانات اخلاصة بالنظام.

للتعليامت حول التسجيل عىل مراحل، راجع الصفحات 141 – 144. للمعلومات حول شاشة EDIT )شاشة قائمة األحداث( راجع 
الصفحة 154.

Style جتميع

يسمح لك جتميع Style بتكوين Style خاص بواسطة مزج أنامط )قنوات( متنوعة من Styles الداخلية املوجودة.

.Style املرغوب الستعامله كأساس للتسجيل/التحرير قبل استدعاء شاشة مكون Style اخرت  1
استدع شاشة التشغيل.   2

TAB [E][F] ASSEMBLY ← [B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

اخرت القسم املطلوب )مقدمة، رئييس، هناية، الخ.( لوضع Style اجلديد.  3
استدع أوال شاشة اختيار SECTION بواسطة ضغط احد أزرار القسم )ENDING ،MAIN ،INTRO، الخ.( املوجودة 

عىل اللوحة. ثم قم بتغيري القسم كام هو مرغوب باستعامل األزرار [6 st]/[st 7] وأدخل االختيار بالفعل بالضغط عىل 
.)OK( [8 s] الزر

ال يمكنك اختيار األقسام INTRO 4 وENDING 4 مبارشة بواسطة عملية تشغيل اللوحة. مالحظة 
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 Style استدع شاشة اختيار .]I[-]F[ و ]D[-]A[ اخرت القناة التي تريد استبدال النمط هلا باستعامل األزرار  4
.Style الذي حيتوي النمط املراد استبداله عىل شاشة اختيار Style بواسطة ضغط نفس الزر مرة أخرى. اخرت

.Style بعد اختيار [EXIT] للرجوع اىل الشاشة السابقة، اضغط الزر

،[D]–[A] األزرار 
[I]–[F]  

  

اخرت القسم املطلوب لوضع Style املستورد اجلديد )املختار يف اخلطوة 3 باألعىل( بواسطة استعامل األزرار   5 
.(SECTION) [3 st]/[2 st]

.(CHANNEL) [5 st]/[4 st] اخرت القناة املطلوبة للقسم )املختارة يف اخلطوة 5( بواسطة استعامل االزرار  6
كرر اخلطوات 4-6 يف األعىل الستبدال أنامط القنوات األخرى.

Style أثناء جتميع Style عزف
 أثناء جتميعك لوضع Style، يمكنك عزف Style واختيار طريقة العزف. استعمل األزرار 

PLAY TYPE( [7 st]/[6 st]( عىل شاشة جتميع Style الختيار طريقة العزف.
• 	SOLO

يكتم صوت مجيع القنوات ولكن ما عدا القناة املختارة عىل صفحة عرض اجلدول ASSEMBLY. يتم عزف أي قنوات 
مضبوطة عىل وضع التشغيل ON عىل شاشة العرض RECORD املوجودة عىل الصفحة BASIC معًا بنفس الوقت.

•	ON
 OFF يتم عزف أي قنوات مضبوطة عىل أي وضع غري وضع اإليقاف .ASSEMBLY يعزف القناة املختارة عىل صفحة

عىل شاشة العرض RECORD املوجودة عىل الصفحة BASIC معًا بنفس الوقت.
•	OFF

.ASSEMBLY يكتم صوت القناة املختارة عىل صفحة

اضغط الزر [J] (SAVE) لتنفيذ عملية احلفظ.  7
إنذار

سوف يتم فقدان Style املحرر إذا غرّيت اىل Style آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ.
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حترير االحساس االيقاعي

استعمل صفحة GROOVE واالزرار[A]/[B] الختيار قائمة التحرير ثم قم بتحرير البيانات باستعامل االزرار   1 
.]8 st[–]1 st[

1 GROOVE

هذا جيعلك تضيف إيقاع رسيع سوينغ للموسيقى أو تغيري "الشعور" لإليقاع بواسطة عمل نقالت بارعة يف توقيت )الساعة( 
Style. يتم تطبيق التهيئات اإليقاعية عىل مجيع القنوات لوضع Style املختار.

/[1 st] 
[2 st]

 ORIGINAL
BEAT

 حيدد اإليقاعات التي مطلوب تطبيق التوقيت اإليقاعي عليها. بمعنى آخر، إذا تم اختيار 
 ،"12 Beat" 8"، يتم تطبيق التوقيت اإليقاعي عىل النوتات الثامنة؛ إذا تم اختيار Beat"

يتم تطبيق التوقيت اإليقاعي عىل النوتة الثامنة الثالثية.

/[3 st] 
[4 st]

 BEAT
CONVERTER

يغرّي فعليًا توقيت اإليقاعات )املحددة داخل قياس ORIGINAL BEAT يف األعىل( اىل 
 القيمة املختارة. عىل سبيل املثال، عندما يكون ORIGINAL BEAT مضبوطًا عىل 

"Beat 8" و BEAT CONVERTER مضبوطًا عىل "12"، مجيع النوتات الثامنة داخل 
القسم تنتقل اىل توقيت نوتة ثامنة ثالثية. حمّول اإليقاع "16A" و "16B" الذي يظهر عندما 

يكون ORIGINAL BEAT مضبوطًا عىل "Beat 12" هي تغيريات عىل ضبط النوتة 
السادسة عرش األساسية.

/[5 st] 
[6 st]

SWING ينتج شعور "إيقاع رسيع سوينغ" بواسطة نقل توقيت اإليقاعات اخللفية، اعتامدًا عىل قياس
ORIGINAL BEAT يف األعىل. عىل سبيل املثال، إذا كانت قيمة ORIGINAL BEAT هي 

"Beat 8" سوف يقوم اإليقاع الرسيع سوينغ بشكل اختياري بتأخري اإليقاعات الثانية 
 "A" والرابعة والسادسة والثامنة لكل ميزان لتكوين شعور إيقاع رسيع سوينغ. التهيئات من

اىل "E" تنتج درجات خمتلفة لإليقاع الرسيع سوينغ، ويكون إيقاع "A" األكثر دقة ويكون 
إيقاع "E" األكثر مالحظة.

/[7 st] 
[8 st]

FINE بعزف "PUSH" خيتار إيقاع "األنامط" املطلوب تطبيقها عىل القسم املختار. تتسبب هتيئات
بعض اإليقاعات مبكرًا، بينام تؤخر هتيئات "HEAVY" توقيت بعض اإليقاعات. حتدد 

التهيئات املرقمة )2، 3، 4، 5( أي إيقاعات مطلوب أن تتأثر. مجيع اإليقاعات ولغاية اإليقاع 
املحدد — ولكن ال حتتوي اإليقاع األول — سوف يتم عزفها مبكرًا أو يتم تأخريها )مثال، 

اإليقاعات الثانية والثالثة، إذا كان "3" خمتارًا(. يف مجيع احلاالت، أنواع "A" تنتج تأثري بأقل 
حد، أنوع "B" تنتج تأثري متوسط، وأنواع "C" تنتج تأثري بأقىص حد.
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2 DYNAMICS

هذا يغرّي الرسعة/مستوى الصوت )أو تأكيد النغامت املوسيقية( لنوتات معّينة يف عزف Style. تطبق هتيئات تغيريات صوت 
املوسيقى عىل كل قناة أو مجيع القنوات لوضع Style املختار.

/[1 st] 
[2 st]

CHANNEL.خيتار القناة )القسم( املطلوبة التي سيطبق عليها التغيريات بصوت املوسيقى

/[3 st] 
[4 st]

ACCENT TYPE حيدد نوع تأكيد النغامت املوسيقية املطبقة — بمعنى أخر، أي نوتات يف القسم )األقسام( تم
تأكيدها مع هتيئات تغيريات صوت املوسيقى.

[6 st]STRENGTH حيدد كيف ستكون قوة تطبيق نوع تأكيد النغامت املوسيقية املختارة )يف األعىل(. كلام كانت
القيمة أعىل، كلام كان التأثري أقوى.

[7 st]EXPAND/
COMP.

يوسع أو يضغط مدى قيم الرسعة. القيم األعىل من 100% توسع مدى التغيريات بصوت 
املوسيقى، بينام القيم األقل من 100% تضغطها.

[8 st]BOOST/CUT يعزز أو يقطع مجيع قيم الرسعة داخل القسم/القناة املختارة. القيم فوق 100% تعزز
الرسعة عمومًا، بينام القيم األقل من 100% ختفضها.

اضغط الزر  [D] (EXECUTE) إلدخال التحريرات فعليًا لكل شاشة عرض.  2
بعد انتهاء العملية، يتغري هذا الزر اىل "UNDO"، مما يمكنك من استعادة البيانات االصلية اذا مل تكن راضيا بالنتائج اإليقاعية 

أو الديناميكية. وظيفة الرتاجع عن اخلطوة متتلك فقط مستوى واحد؛ يمكن الرتاجع فقط عن خطوة العملية السابقة.

اضغط الزر [I] (SAVE) لتنفيذ عملية احلفظ.  3
إنذار

سوف يتم فقدان Style املحرر إذا غرّيت اىل Style آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ.



2

ق –
راف

وامل
اع 

إليق
ف ا

عز
 –

 S
ty

le
s

127       PSR-A2000 كتّيب املالك

حترير البيانات لكل قناة

يف صفحة CHANNEL، استعمل االزرار ]B[/]A[ الختيار قائمة التحرير.  1
1 QUANTIZE

كام يف مكّون األغنية )صفحة 151(، باستثناء القياسني اإلضافيني املتوفرين باألسفل.

النوتات الثامنة مع إيقاع رسيع سوينغ

النوتات السادسة عرش مع إيقاع رسيع سوينغ

2 VELOCITY CHANGE

يعزز أو يقطع الرسعة جلميع النوتات داخل القناة املختارة، حسب النسبة املئوية املحددة هنا.
3 BAR COPY

تسمح هذه الوظيفة بنسخ البيانات من ميزان واحد أو جمموعة موازين اىل مكان آخر ضمن القناة املحددة. 

[4 st]TOP .موازين مطلوب نسخها داخل احلقل )LAST( وآخر )TOP( يقوم بتحديد أول

[5 st]LAST

[6 st]DEST.حيدد أول ميزان ملكان اجلهة التي مطلوب نسخ البيانات عليها

4 BAR CLEAR

متسح هذه الوظيفة مجيع البيانات من املدى املحدد للموازين ضمن القناة املختارة.
5 REMOVE EVENT

جتعلك هذه الوظيفة تنقل نتائج معّينة من القناة املختارة.

استعمل األزرار  [1 st]/[2 st] (CHANNEL) الختيار القناة املطلوب حتريرها.  2
يتم عرض القناة املختارة يف أعىل يسار شاشة العرض.

استعمل االزرار [4 st]–[st 8] لتحرير البيانات.  3
اضغط الزر [D] (EXECUTE) إلدخال التحريرات فعليًا لكل شاشة عرض.  4

بعد انتهاء العملية، يتغري هذا الزر اىل "UNDO"، مما يمكنك من استعادة البيانات االصلية اذا مل تكن راضيا بنتائج التحرير. 
وظيفة الرتاجع عن اخلطوة متتلك فقط مستوى واحد؛ يمكن الرتاجع فقط عن خطوة العملية السابقة.

اضغط الزر [I] (SAVE) لتنفيذ عملية احلفظ.  5
إنذار

سوف يتم فقدان Style املحرر إذا غرّيت اىل Style آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ.
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Style File Format عمل هتيئات

توحد SFF( Style File Format( مجيع أساليب عزف املصاحب التلقائي من Yamaha )عزف Style( اىل صيغة موحدة مستقلة. 
بواسطة استعامل مكون Style، يمكنك أن تستفيد من قوة صيغة SFF وتكوين Styles اخلاصة بحرية.

اجلدول املعروض باألعىل يبنّي العملية التي هبا يتم عزف Style. )هذا ال يطبق عىل مسار اإليقاع.( يمكن ضبط هذه القياسات بواسطة 
.PARAMETER يف صفحة ،Style ميزة مكون

هتيئات نموذج املصدر —SOURCE (PLAY) ROOT/CHORD )صفحة 129(
يتم حتويل بيانات Style بشكل مناسب اعتامدًا عىل تغيريات النغامت املتآلفة التي تعملها أثناء أداءك. يمكنك انشاء "نموذج 

املصدر" مع مكون Style، الذي حيدد كيفية حتويل النغمة املعزوفة. يمكن ضبط "نغمة املصدر" هنا )صفحة 129(، مما يسمح 
لك بتسجيل قنوات املرافقة. 

تغيري النغامت املتآلفة بواسطة قسم النغامت املتآلفة للوحة املفاتيح املوسيقية.
   

هتيئات حتويل النوتة —NTR و NTT )صفحة 130(
تتميز جمموعة القياس هذه بقياسني والتي حتدد كيف يتم حتويل نوتات نمط املصدر باالستجابة اىل تغيريات النغامت املتآلفة.

هتيئات أخرى —HIGH KEY وNOTE LIMIT وRTR )صفحة 131(
باستعامل قياسات هذه املجموعة، يمكنك التوليف بدقة كيف يستجيب عزف Style اىل النغامت املتآلفة التي تعزفها. عىل 

سبيل املثال، يسمح لك قياس حد النوتة باحلصول عىل أصوات صوت Style بواقعية أكثر ما يمكن بواسطة نقل طبقة الصوت 
اىل مدى أصيل — ضامنًا بأنه ال يوجد عزف نوتات خارج املدى الطبيعي لآللة املوسيقية الفعلية )مثال، أصوات الباص العالية 

أو أصوات الفلوت املنخفض(.

 اخلرج
اوضاع Styles للجهاز PSR-A2000 متوافقة مع SFF GE — صيغة حمسنة لـ SFF االصيل مع أقسام غيتار معربة وغنية باخلصوص.

يمكن اعادة االستامع مللفات Style املنشأة بواسطة PSR-A2000 عىل اآلالت املوسيقية املتوافقة مع SFF GE فقط. مالحظة 

يف صفحة PARAMETER، استعمل االزرار [A]/[B] الختيار قائمة التحرير.  1
للتفاصيل حول قائمة التحرير، راجع الصفحات 132-129.
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استعمل األزرار [1 st]/[2 st] (CHANNEL) الختيار القناة املطلوب حتريرها.  2
يتم عرض القناة املختارة يف أعىل يسار شاشة العرض.

استعمل االزرار [3 st]–[st 8] لتحرير البيانات.  3
للتفاصيل حول القياسات القابلة للتحرير، راجع الصفحات 132-129.

اضغط الزر [I] (SAVE) لتنفيذ عملية احلفظ.  4
إنذار

سوف يتم فقدان Style املحرر إذا غرّيت اىل Style آخر أو فصلت الطاقة الكهربائية عن اآللة املوسيقية بدون تنفيذ عملية احلفظ.

1 SOURCE )PLAY( ROOT/CHORD

حتدد هذه التهيئات املفتاح األصيل لنمط املصدر )يعني، املفتاح املستعمل عند تسجيل النمط(. يتم اختيار التهيئة املبدئية لـ 
CM7 )مع جذر مصدر "C" و نوع نغامت متآلفة "M7"( اوتوماتيكيًا كلام تم حذف البيانات املضبوطة مسبقًا قبل تسجيل 

Style جديد، بغض النظر عن جذر املصدر والنغامت املتآلفة املحتواة داخل البيانات املضبوطة مسبقًا. عندما تغرّي جذر 
املصدر/النغامت املتآلفة من التهيئة املبدئية لـ CM7 اىل نغامت متآلفة أخرى، سوف يتم أيضًا تغيري نوتات النغامت املتآلفة 

والنوتات املوىص هبا، اعتامدًا عىل نوع النغامت املتآلفة املختارة حديثًا.

C R C C R C R C C RC C R C C CR C R C C CR

C

C C C C R C C C C CR C C C C RC

C R C

R C R

C R CR

C

C R C CR

C

C CR

C C

C R

R RC C C

C C R C

C

C C R C

C C

C R CC

C C

C R C CR

C

C C R C C

C

C R

C C R

C R R RC

C C R

C C C

C

C CC

C

C R C

C C

C C C C

C

C R C C R

C C

C R C C C

C

C C C

C C

C C CR

R C C

C C C

RC C

C R C CRR

C

C R C

R C C

C C C C R CC C C R C R

CMaj

Cm

7C

CM7 7C (9) C (9)6

Caug Cm6 Cm7 7

7

Cm b57 Cm (9)

Cm (11) CmM7 7CmM (9) Cdim Cdim7

C (9)7 C (13)7 C (b9)7

Csus4C1+8 C1+5

C  b57

CM6

Cm (9)

7CM (#11)

C (#11)7 C (#9)7

C  aug7CM  aug7

C  sus47

CM add9

C (b13)7

Csus2

:C عندما يكون جذر املصدر هو

C = نوتات النغامت املتآلفة

R ،C = النوتات املوىص هبا

عندما يكون NTR مضبوطا عىل "جذر ثابت"، يكون NTT مضبوطا عىل "Bypass" ويكون NTT BASS مضبوطا عىل "OFF"، تتغري قياسات  مالحظة 
"مصدر اجلذر" و"نغمة املصدر" إىل "عزف اجلذر" و "نغمة العزف"، عىل التوايل. يف هذا احلال، يمكنك تغيري النغامت واالستامع اىل الصوت 

الناتج لكل القنوات.
.GUITAR عىل NTR ال يطبق هذا عند ضبط مالحظة 
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2 NTR/NTT

/[3 st] 
[4 st]

NTR )قاعدة حتويل 
النوتة(

حيدد املوضع النسبي لنوتة اجلذر داخل النغامت املتآلفة، عندما تتحول من نمط املصدر 
باالستجابة اىل تغريات النغامت املتآلفة. راجع القائمة أدناه.

-[5 st] 
[7 st]

NTT )جدول حتويل 
النوتة(

يضبط جدول حتويل النوتة لنمط املصدر. راجع القائمة أدناه.

[8 st]NTT BASS ON/
OFF

القناة التي يتم ضبط هذا الوضع هلا عىل وضع التشغيل ON سوف يتم االستامع اليها بواسطة 
نوتة جذر الباص عندما يتم التعّرف عىل النغمة اجلهرية بواسطة اآللة املوسيقية. عند ضبط 

NTR عىل GUITAR ويكون هذا القياس مضبوطا عىل ON، لن يتم عزف إال النوتة املعينة 
لباص بواسطة جذر الباص. 

NTR )قاعدة حتويل النوتة(

 ROOT TRANS
)حتويل اجلذر(

عندما يتم حتويل نوتة اجلذر، يتم االحتفاظ بالنطاق بني النوتات. عىل 
سبيل املثال، النوتات C3 و E3 و G3 يف مفتاح C تصبح F3 و A3 و 

C4 عندما يتم حتويلها اىل F. استعمل هذه التهيئة للقنوات التي حتتوي 

خطوط اللحن .
عند عزف نغامت 
.F متآلفة رئيسية

عند عزف نغامت 
.C متآلفة رئيسية

ROOT FIXED .يتم االحتفاظ بالنوتة قريبة من مدى النوتة السابقة بأكرب قدر ممكن
 F3 و C3 تصبح C يف مفتاح G3 و E3 و C3 عىل سبيل املثال، النوتات

و A3 عندما يتم حتويلها اىل F. استعمل هذه التهيئة للقنوات التي 
حتتوي أقسام النغمة املتآلفة .

عند عزف نغامت 
.C متآلفة رئيسية

عند عزف نغامت 
.F متآلفة رئيسية

GUITAR هذا استثنائي لتحويل غيتار املرافقة. النوتات تتحول ملقاربة النغامت املتآلفة مع عزف الغيتار الطبيعي
باألصابع.

NTT )جدول حتويل النوتة(

ROOT FIXED أو ROOT TRANS عىل NTR عند ضبط

BYPASS ال يقوم جدول التحويل املستعمل بعمل أي حتويل نوتة. عند ،ROOT FIXED عىل NTR عند ضبط
ضبط NTR عىل ROOT TRANS، اجلدول املستعمل حيول فقط النوتات باملحافظة عىل عالقة طبقة 

الصوت بني النوتات. 

MELODY مناسب لتحويل خط اللحن. استعمل هذا لقنوات األحلان مثل املقطع املوسيقي 1 واملقطع املوسيقي
.2

CHORD ،2 مناسب لتحويل أقسام النغامت املتآلفة. استعمل هذا لقنوات النغامت املتآلفة 1 والنغامت املتآلفة
خصوصًا عندما حتتوي عىل أقسام نغامت مشاهبة للبيانو او القيثارة.

 MELODIC
MINOR

عندما تتغرّي النغمة املتآلفة املعزوفة من نغمة رئيسية اىل نغمة ثانوية، خيفض هذا اجلدول الفاصل الثالث 
داخل السلم بمقدار نصف نغمة. عندما تتغرّي النغامت املتآلفة من نغمة ثانوية اىل نغمة رئيسية، يتم رفع 

الفاصل الثالث الثانوي بمقدار نصف نغمة. النوتات األخرى ال تتغرّي. استعمل هذا لقنوات حلن 
األقسام التي تستجيب فقط للنغامت املتآلفة الرئيسية/الثانوية، مثل املقدمات والنهايات.

 MELODIC 
  MINOR 5th

باإلضافة اىل التحويل الثانوي اللحني يف األعىل، النغامت املتآلفة املكربة و املخفضة تؤثر عىل النوتة 
اخلامسة لنمط املصدر.

 HARMONIC
MINOR

عندما تتغرّي النغامت املتآلفة املعزوفة من نغمة رئيسية اىل نغمة ثانوية، خيفض هذا اجلدول الفاصل 
الثالث والفاصل السادس داخل السلم بمقدار نصف نغمة. عندما تتغرّي النغامت املتآلفة من نغمة 

ثانوية اىل نغمة رئيسية، يتم رفع الفاصل الثالث الثانوي والفاصل السادس املخفض بمقدار نصف 
نغمة. النوتات األخرى ال تتغرّي. استعمل هذا لقنوات نغامت متآلفة األقسام التي تستجيب فقط 

للنغامت املتآلفة الرئيسية/الثانوية، مثل املقدمات والنهايات.
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 HARMONIC
 MINOR 5th

باإلضافة اىل التحويل الثانوي املوسيقي يف األعىل، النغامت املتآلفة املكربة و املخفضة تؤثر عىل النوتة 
اخلامسة لنمط املصدر.

 NATURAL
MINOR

عندما تتغرّي النغامت املتآلفة املعزوفة من نغمة رئيسية اىل نغمة ثانوية، خيفض هذا اجلدول الفاصل 
الثالث والفاصل السادس والفاصل السابع داخل السلم بمقدار نصف نغمة. عندما تتغرّي النغامت 

املتآلفة من نغمة ثانوية اىل نغمة رئيسية، يتم رفع الفاصل الثالث الثانوي والفاصل السادس املخفض 
والفاصل السابع املخفض بمقدار نصف نغمة. النوتات األخرى ال تتغرّي. استعمل هذا لقنوات نغامت 

متآلفة األقسام التي تستجيب فقط للنغامت املتآلفة الرئيسية/الثانوية، مثل املقدمات والنهايات.

 NATURAL
MINOR 5th

باإلضافة اىل التحويل الثانوي الطبيعي يف األعىل، النغامت املتآلفة املكربة و املخفضة تؤثر عىل النوتة 
اخلامسة لنمط املصدر.

DORIAN عندما تتغرّي النغامت املتآلفة املعزوفة من نغمة رئيسية اىل نغمة ثانوية، خيفض هذا اجلدول الفاصل
الثالث والفاصل السابع داخل السلم بمقدار نصف نغمة. عندما تتغرّي النغامت املتآلفة من نغمة ثانوية 

اىل نغمة رئيسية، يتم رفع الفاصل الثالث الثانوي والفاصل السابع املخفض بمقدار نصف نغمة. 
النوتات األخرى ال تتغرّي. استعمل هذا لقنوات نغامت متآلفة األقسام التي تستجيب فقط للنغامت 

املتآلفة الرئيسية/الثانوية، مثل املقدمات والنهايات.

 DORIAN 5th يف األعىل، النغامت املتآلفة املكربة و املخفضة تؤثر عىل النوتة اخلامسة Dorian باإلضافة اىل التحويل
لنمط املصدر.

GUITAR عىل NTR عند ضبط

ALL-PURPOSE.هذا اجلدول يغطي كال من الصوت الوتري والتتابعي

STROKE موافق للصوت املعزوف للغيتار حسب االيقاع. يمكن أن تبدو بعض النوتات كأهنا مكتومة —هذا
وضع عادي عند عزف النغمة عىل الغيتار باإليقاع.

ARPEGGIO موافق للصوت التتابعي املعزوف للغيتار. باستعامل هذا اجلدول، اربع نوتات تتابعية تبدو األكثر
روعة. 

3 HIGH KEY/NOTE LIMIT

/[4 st] 
[5 st]

HIGH KEY هذا يضبط املفتاح األعىل )حدود النغمة الثامنية العليا( لتحويل النوتة لتغيري جذر النغامت
املتآلفة. أي نوتات يتم حساهبا أعىل من املفتاح األعىل يتم حتويلها ألسفل اىل اخفض نغمة 

 ثامنية تالية. هذه التهيئة متوفرة عندما يكون قياس NTR )صفحة 130( مضبوطًا عىل 
."Root Trans"

CM

C3-E3-G3

FM

F3-A3-C4

F#M

F#2-A#2-C#3

C#M

C#3-E#3-G#3النوتات املعزوفة
تغريات اجلذر

.F مثال – عندما يكون أعىل مفتاح هو

[6 st] NOTE LIMIT
LOW

 .Style تضبط هذه مدى النوتة )النوتات األعىل واألخفض( لألصوات املسجلة عىل قنوات
بواسطة الضبط املميز الدقيق هلذا املدى، يمكنك ضامن بأن عزف األصوات واقعي أكثر ما 

يمكن — بمعنى آخر، انه ال يوجد عزف نوتات خارج املدى الطبيعي )مثال، أصوات 
الباص العالية أو أصوات الفلوت الصغري املنخفضة(. 

.D4 وأعىل نوتة هي C3 مثال – عندما تكون أخفض نوتة هي

احلد العايل
احلد املنخفض

CM

E3-G3-C4

FM

F3-A3-C4

C#M

E#3-G#3-C#4

تغريات اجلذر
النوتات املعزوفة

[7 st] NOTE LIMIT
HIGH
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RTR 4 )قاعدة إعادة العزف(

حتدد هذه التهيئات فيام إذا يتوقف عزف النوتات أو ال وكيف تغرّي طبقة الصوت باالستجابة اىل تغيريات النغامت املتآلفة.

STOP.يتوقف عزف النوتات

PITCH SHIFT.سوف يتم تغيري طبقة صوت النوتة بدون زيادة جديدة لتطابق نوع النغامت املتآلفة اجلديدة

PITCH SHIFT TO ROOT.سوف يتم تغيري طبقة صوت النوتة بدون زيادة جديدة لتطابق جذر النغامت املتآلفة اجلديدة

RETRIGGER.يتم إعادة عزف النوتة مع زيادة جديدة عىل طبقة صوت جديدة تطابق النغامت املتآلفة التالية

RETRIGGER TO ROOT يتم إعادة عزف النوتة مع زيادة جديدة عىل نوتة اجلذر للنغامت املتآلفة التالية. مع ذلك، تبقى النغمة
الثامنية للنوتة اجلديدة هي نفسها.
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حترير هتيئات االشارات املوسيقية

ملشاهدة اإلشارة املوسيقية لالغنية املختارة، اضغط الزر [SCORE]. يمكنك تغيري عرض اإلشارات املوسيقية لتناسب تفضيلك 
الشخيص. التهيئات هنا حمفوظة حتى عندما تكون الطاقة مطفأة.

 ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION] يمكنك حفظ التهيئة هنا كجزء من االغنية بالدخول اىل  مالحظة 
SETUP ← TAB [E][F] CHANNEL [B]/[A]. راجع صفحة 153.

[1 st]LEFT ON/
OFF

تفعيل/الغاء تفعيل عرض مدى املفتاح األيرس. وفقا للتهيئات االخرى، يمكن أن يكون هذا القياس 
غري متوفر ويمكن أن يظهر خابيا. اذا كان هذا هو احلال، اذهب اىل شاشة التهيئة املفصلة )يف الصفحة 

 134( واضبط القياس .LEFT CH عىل أي قناة باستثناء "AUTO". أو، اذهب اىل الشاشة
 SONG SET TING ← [FUNCTION] [B] واضبط املقياس TRACK 2 عىل أي قناة باستثناء 

"OFF" )صفحة 137(. RIGHT )القياس التايل( وLEFT ال يمكن أن يتم ضبطهام عىل وضع 
االيقاف يف نفس الوقت.

[2 st]RIGHT ON/
OFF

تفعيل/الغاء تفعيل عرض مدى املفتاح األيمن. RIGHT وLEFT )األعىل( ال يمكن أن يتم ضبطهام 
عىل وضع االيقاف يف نفس الوقت.

[3 st]CHORD ON/
OFF

تفعيل/الغاء تفعيل عرض النغامت. إذا كانت األغنية املختارة ال تتضمن بيانات النغامت املتآلفة، ال يتم 
عرض النغامت املتآلفة.

[4 st]LYRICS ON/
OFF

تفعيل/الغاء تفعيل عرض كلامت االغنية. إذا كانت األغنية املختارة ال تتضمن بيانات كلامت األغنية، 
ال يتم عرض كلامت األغنية. عندما حتتوي االغنية عىل أحداث دواسة القدم، يمكن للضغط عىل هذه 

االزرار أن يعرض احداث دواسة القدم، عوضا عن عرض كلامت االغنية. 

[5 st]NOTE ON/
OFF

تفعيل/الغاء تفعيل عرض اسم النوتة )طبقة الصوت(. اسم النوتة مبنّي عىل يسار النوتة. عندما يكون الفراغ 
بني النوتات صغريا جدا، يمكن أن تتحول االشارة إىل أعىل يسار النوتة. عندما حتتوي االغنية عىل أحداث 

العزف باالصابع، يمكن للضغط عىل هذه االزرار أن يعرض العزف باالصابع، عوضا عن عرض اسامء 
النوتات.

[7 st] SIZE.حيدد حتليل عرض )أو مستوى الزوم( اإلشارة

[8 st] SET UP.راجع أدناه

أغاين
– – تسجيل أدائك وإنشاء األغاين 



ك وإنشاء األغاين –
أغاين – تسجيل أدائ

3

PSR-A2000 134       كتّيب املالك

 ضغط الزر [8 st] (SET UP) يستدعي شاشة عرض الضبط املفصل. يمكنك ضبط نوع املشاهدة باستعامل االزرار 
.(OK) [8 s] ثم الضغط عىل الزر ،[6 st]–[1 st] 

[1 st]LEFT CH .املتضمنة يف بيانات األغنية التي يتم استعامهلا لقسم اليد اليرسى/اليد اليمنى MIDI حيدد القناة
ترجع هذه التهيئة اىل الوضع التلقائي AUTO عند اختيار أغنية خمتلفة.

AUTO

يتم تعيني القنوات MIDI املتضمنة يف بيانات األغنية لقسم اليد اليمنى وقسم اليد اليرسى تلقائيًا 
← [FUNCTION] وتضبط األقسام عىل نفس القناة عىل شكل القناة املحددة داخل — 

 SONG SETTING [B] )صفحة 137(.

1–16

يعنّي قناة MIDI املحددة )16-1( لكل من قسم اليد اليرسى وقسم اليد اليمنى.

)LEFT CH فقط( OFF

ال يوجد تعيني للقناة. هذا يوقف عرض مدى مفتاح اليد اليرسى.

[2 st]RIGHT CH

/[3 st]
[4 st]

 KEY
SIGNATURE

جيعلك تدخل تغيري إشارة املقام املوسيقي يف منتصف األغنية، عىل املوضع املتوقف. هذه القائمة 
مفيدة عندما تكون األغنية املختارة ال حتتوي عىل هتيئات إشارة املقام املوسيقي لعرض اإلشارات 

املوسيقية.

[5 st]QUANTIZE هذا يعطيك التحكم بقرار النوتة املوسيقية داخل اإلشارات املوسيقية، وجيعلك تنقل أو تصحح
التوقيت جلميع النوتات املوسيقية املعروضة لكي يتم تنظيمها عىل قيمة نوتة موسيقية خاصة. تأكد 

من اختيار اصغر قيمة نوتة موسيقية مستعملة يف األغنية.

[6 st] NOTE
NAME

خيتار نوع اسم النوتة املوسيقية املبّينة عىل يسار النوتة املوسيقية داخل اإلشارات املوسيقية من بني 
األنواع الثالثة التالية. التهيئات هنا متوفرة عندما يكون القياس NOTE ON/OFF أعاله مضبوطا 

عىل وضع التشغيل.

A, B, C

.)B ،A ،G ،F ،E ،D ،C( أسامء النوتة املوسيقية مبّينة كحروف

Fixed DO

أسامء النوتة املوسيقية مبّينة باستعامل املقاطع الصلفاوية وختتلف حسب اللغة املختارة.

 Movable DO

أسامء النوتة املوسيقية مبّينة داخل باستعامل املقاطع الصلفاوية حسب فواصل السلم املوسيقي، 
 "Sol" رئييس، جذر النوتة لـ G مثال، يف مفتاح .Do وهلذا فهي متصلة باملفتاح. جذر النوتة مبني ك

سيحدد كـ "Do". وبالنسبة لـ "Fixed Do"، ختتلف االشارة حسب اللغة املختارة.
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حترير كلامت األغاين/هتيئات عرض النص

ملشاهدة كلامت االغنية املختارة، اضغط الزر [LYRICS/TEXT]. اذا كانت االغنية املختارة حتتوي عىل بيانات كلامت االغنية، يمكنك 
احلصول عىل كلامت االغنية معروضة عىل الشاشة. حتى وإن كانت االغنية ال حتتوي عىل بيانات كلامت االغنية، يمكن إدخال وإظهار 

كلامت األغنية، أو يمكنك عرض ملف نيص )مكون عىل الكمبيوتر، ملف نيص txt. أقل من 60 كيلوبت( عىل الشاشة.
.[B] SONG SETTING ← [FUNCTION] اذا كانت كلامت االغنية مشوهة أو ال يمكن قراءهتا، يمكنك أن تغري هتيئة لغة كلامت االغنية من مالحظة 

إضافة خط )أو "عودة احلمل"( ال يمكن القيام هبا تلقائيا يف اآللة املوسيقية. اذا مل يتم عرض مجلة بأكملها نظرا لصغر املساحة يف الشاشة، قم بتنفيذ إضافة  مالحظة 
خط عىل الكمبيوتر.

[1 st]اضغط الزر
عرض النص عرض كلامت األغنية

اضغط الزر [5 st]/[st 6] الستدعاء 
ملف النص املرغوب.

[1 st] TEXT/LYRICS حيول الشاشة بني عرض كلامت األغنية )بيانات كلامت األغنية يف األغنية معروضة( وعرض
النص )ملف نيص منشأ عىل الكمبيوتر معروض(.

[2 st] عرض( CLEAR
نص فقط(

يمسح النص من الشاشة )بيانات النص نفسها ال متسح(. 

/[3 st] 
[4 st] عرض( F-11–P-16

النص فقط(
حيدد نوع النص )ثابت أو نسبي( وحجم اخلط. ثابت هو مناسب لعرض كلامت األغنية مع 

أسامء النغامت، بام أن مواقع أسامء النغمة هي "ثابتة" عىل كلامت األغنية املوافقة. نسبي هو 
مناسب لعرض كلامت األغنية دون أسامء النغامت أو نوتات رشح. األرقام 9-20 تبني 

أحجام اخلط. هذه القائمة تظهر فقط عند اختيار ملف نيص.

/[5 st] 
[6 st] TEXT FILE للعودة اىل شاشة [EXIT] يستدعي شاشة اختيار امللف النيص. بعد االختيار، اضغط الزر

كلامت االغنية/النص. 
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استعامل ميزة عزف املصاحب التلقائي مع عزف األغنية

عند عزف أغنية و Style بنفس الوقت، يتم استبدال القنوات 9-16 داخل بيانات األغنية بقنوات Style — بحيث متكنك من عزف 
أقسام عزف املصاحب لألغنية بنفسك. حاول عزف النغامت املتآلفة بمصاحبة عزف األغنية كام هو معروض يف التعليامت باألسفل.

اخرت أغنية.  1
.Style اخرت  2

اضغط الزر STYLE CONTROL [ACMP] لتشغيل وظيفة عزف املصاحب التلقائي.  3

ــــ بحيث جيعلك تبدأ عزف  اضغط الزر STYLE CONTROL [SYNC START] لتشغيل االستعداد للتشغيلـ   4
املصاحب معًا بنفس الوقت حاملا تبدأ العزف.

اثناء االحتفاظ بضغط الزر STOP( ]■[ SONG(، اضغط الزر ]y y/<[ )PLAY/PAUSE( لتفعيل البدء املتزامن.   5

اضغط الزر STYLE CONTROL [START/STOP] أو اعزف النغامت بيدك اليرسى.  6
يبدأ االستامع إىل األغنية و Style. عند عزف النغامت، ضغط الزر [SCORE] وتشغيل CHORD )صفحة 133( متكنك من مشاهدة 

املعلومات حول النغمة.
عند عزف أغنية و Style بنفس الوقت، يتم استعامل قيمة درجة رسعة العزف املضبوطة داخل األغنية اوتوماتيكيًا. مالحظة 

عندما يتوقف عن عزف األغنية، يتوقف أيضًا عزف Style بنفس الوقت.
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القياسات املرتبطة باالستامع للموسيقى )اعادة التهيئات، هتيئات القناة، 
وظيفة الدليل(

لآللة املوسيقية وظائف عزف أغنيات متنوعة — تكرار االستامع، هتيئات دليلية متنوعة، الخ — يمكن الوصول إليها عىل شاشة العرض 
باألسفل.

استدع شاشة التشغيل. 
  [B] SONG SETTING ← [FUNCTION]

[B]/[A]GUIDE MODE.138 راجع صفحة

[H]REPEAT MODE.حيدد أسلوب تكرار االستامع

OFF
يعزف خالل األغنية املختارة، ثم يتوقف.

SINGLE
يعزف خالل األغنية املختارة بصورة متكررة.

ALL
يواصل االستامع لكل األغاين يف املجلد املحدد بشكل متكرر.

RANDOM
يواصل االستامع عشوائيا لكل األغاين يف املجلد املحدد بشكل متكرر.

[I] PHRASE MARK
REPEAT

عالمة املقطع املوسيقي هو جزء مربمج مسبقا لبعض بيانات األغنية، والذي حيدد أماكن 
معينّة )ضبط املوازين( داخل األغنية. عند الضبط عىل وضع التشغيل، يتم عزف القسم 

املتطابق مع رقم عالمة املقطع املوسيقي املحدد بصورة متكررة.

[1 st]TRACK 2 يف بيانات األغنية معينة للجزء األيرس أو األيمن لوظيفة MIDI هذه القياسات حتدد أي قناة
الدليل ووظيفة قطعة األغنية املوسيقية.

[2 st]TRACK 1

[3 st]AUTO CH SET املناسبة لألجزاء اليمنى واليرسى MIDI يضبط هذا قنوات ،"ON" عند الضبط عىل
."ON" املربجمة مسبقا يف بيانات األغنية املتوفرة جتاريا. عادة، جيب ضبط هذا عىل
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/[5 st] 
[6 st]

 LYRICS
LANGUAGE

حيدد لغة كلامت األغنية املعروضة.

AUTO

عند حتديد اللغة يف بيانات األغنية، يتم عرض كلامت األغنية وفقا لذلك. عند عدم حتديد 
.INTERNATIONAL اللغة يف بيانات األغنية، ُينظر للغة كلامت األغنية كوهنا عاملية

INTERNATIONAL

تتعامل مع كلامت األغنية املعروضة كوهنا لغة غربية.

JAPANESE

تتعامل مع كلامت األغنية املعروضة كوهنا لغة يابانية.

[7 st]QUICK START عىل بعض بيانات األغنية املتوفرة جتاريًا، تم تسجيل هتيئات معّينة متعلقة باألغنية )مثل، اختيار
الصوت، مستوى الصوت، الخ.( عىل امليزان األول، قبل بيانات النوتة الفعلية. عند ضبط 

وظيفة البدء الرسيع عىل وضع التشغيل "ON"، تقوم اآللة املوسيقية بقراءة مجيع البيانات غري 
النوتة األولية لألغنية عىل أعىل رسعة ممكنة، بعد ذلك اوتوماتيكيًا تبطئ اىل درجة رسعة العزف 
املناسبة عىل النوتة األوىل. هذا يمكنك من بدء العزف بأرسع ما يمكن، مع اقل حد من اإليقاف 

املؤقت لقراءة البيانات.

[8 st])مساعد األداء( P.A.T..140 راجع صفحة

التمرين عىل لوحة املفاتيح املوسيقية والتمرين الغنائي باستعامل وظيفة الدليل

 ،[SCORE] تزّود وظائف الدليل بأدوات تعليم وتدريب مالئمة لتساعدك لتصبح بارعا يف عزف اآللة املوسيقية. بواسطة ضغط الزر
يمكنك أن تعرض إشارات األغنية املوسيقية، التي تبنّي النوتات التي جيب أن تعزفها ومتى تعزفها، لتسهيل عملية التعليم. 

اخرت االغنية املرغوبة للتمرين عىل لوحة املفاتيح املوسيقية أو الغناء.  1
استدع شاشة التهيئة.  2

[B] SONG SETTING ← [FUNCTION]

استعمل األزرار [A]/[B] الختيار نوع وظيفة الدليل املطلوب.  3
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القائمة الدليلية للتمرين عىل لوحة املفاتيح املوسيقية
  Follow Lights إتباع اإلضاءة

عند اختيار هذا، يتوقف عزف األغنية مؤقتًا، وينتظرك لتعزف النوتات بشكل صحيح. عندما تعزف النوتات الصحيحة، يستمر عزف 
األغنية. تم تطوير وظيفة إتباع اإلضاءة لسلسلة لوحات املفاتيح املوسيقية Yamaha Clavinova. ُتستعمل هذه الوظيفة ألغراض 

التدريب مع مصابيح داخلية عىل لوحة املفاتيح املوسيقية التي تبنّي النوتات املطلوب عزفها. عىل الرغم من أن PSR-A2000 ال يمتلك 
هذه املصابيح، إال انه يمكنك استعامل نفس الوظيفة بواسطة إتباع البيانات داخل اإلشارات املوسيقية املعروضة مع وظيفة القطعة 

املوسيقية.
  Any Key أي مفتاح

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك عزف حلن أغنية فقط بواسطة ضغط مفتاح واحد )أي مفتاح كان( بالتوقيت مع اإليقاع. يتوقف عزف 
األغنية مؤقتًا وينتظرك لتعزف أي مفتاح. ببساطة اعزف مفتاح عىل لوحة املفاتيح املوسيقية بالتوقيت مع املوسيقى وسيستمر عزف 

األغنية.

القائمة الدليلية للغناء
  Karao-Key مفتاح الكراووكه

هذه الوظيفة جتعلك تتحكم بتوقيت عزف األغنية فقط بأصبع واحد، أثناء مصاحبتك للغناء. هذا مفيد للغناء حسب أدائك اخلاص. 
يتوقف عزف األغنية مؤقتًا وينتظرك لتغني. ببساطة اعزف مفتاح عىل لوحة املفاتيح املوسيقية )أي مفتاح هو مناسب( وسيستمر عزف 

األغنية.

.]GUIDE[ قم بتشغيل الزر  4

.]SCORE[ استدع شاشة عرض القطعة املوسيقية بالضغط عىل الزر  5
اضغط الزر PLAY/PAUSE( ]>/y y[ SONG( لبدء االستامع.  6

مترن عىل العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية أو الغناء، بمصاحبة نمط الدليل املختار يف اخلطوة 3. 

اضغط الزر ]■[ )STOP( اليقاف االستامع.  7
يمكنك حفظ هتيئات الدليل كجزء من بيانات األغنية )صفحة 153(. بالنسبة لألغاين التي تم حفظ هتيئات الدليل هلا، سوف يتم اوتوماتيكيًا  مالحظة 

تشغيل وظيفة الدليل وسوف يتم استدعاء التهيئات املتعلقة عند اختيار األغنية.
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االستامع اىل األدوار املوسيقية بواسطة تقنية مساعدة األداء

هذه امليزة بشكل استثنائي جتعل من السهل عزف األقسام املساعدة بمصاحبة عزف األغنية.

الستعامل تقنية مساعدة األداء، جيب أن حتتوي األغنية عىل بيانات النغامت املتآلفة. إذا كانت األغنية حتتوي عىل هذه املعلومات، سوف يتم عرض اسم  مالحظة 
النغامت املتآلفة عىل شاشة العرض الرئيسية أثناء االستامع اىل األغنية، وجتعلك بسهولة تتأكد فيام إذا كانت األغنية حتتوي عىل بيانات النغامت املتآلفة أم ال.

اخرت أغنية.  1
استدع شاشة التشغيل.  2

[B] SONG SETTING ← [FUNCTION]

اضغط الزر ]s 8[ لتشغيل وظيفة ".P.A.T" )تقنية مساعدة األداء(.  3

اضغط الزر PLAY/PAUSE( ]>/y y[ SONG( لبدء االستامع.  4
اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  5

تقوم اآللة املوسيقية تلقائيًا بمطابقة أداءك عىل لوحة املفاتيح املوسيقية مع عزف األغنية والنغامت املتآلفة، بغض النظر عن املفاتيح التي 
تعزفها. بل حتى تغرّي الصوت حسب الطريقة التي تعزف هبا. حاول أن تعزف بالطرق الثالثة املختلفة باألسفل.

عزف اليد اليرسى واليد اليمنى مع 
بعض )طريقة 2(.

عزف اليد اليرسى واليد اليمنى 
بالتعاقب.

عزف اليد اليرسى واليد اليمنى مع 
بعض )طريقة 1(.

اعزف ثالث نوتات بنفس الوقت بيدك 
اليمنى.

اعزف عدة نوتات واحدة بعد األخرى 
بأصابع يدك اليمنى املختلفة.

اعزف ثالث نوتات بنفس الوقت بيدك 
اليمنى.

اضغط الزر ]■[ )STOP( اليقاف االستامع.  6
."P.A.T." 8[ لتشغيل st[ اضغط الزر  7
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إنشاء/حترير األغاين )مبدع األغنية(

النشاء أغنية، يمكنك تلحني أدائك بإدخال حدث واحد كل مرة )يسمى "التسجيل عىل مراحل"(، ونفس اليشء بالنسبة لتسجيل أدائك 
يف الوقت احلقيقي )مرشوحة يف قسم عمليات التشغيل األساسية، صفحة 64(. يرشح هذا القسم عمليات التسجيل عىل مراحل واعادة 

التسجيل أو حترير بيانات األغنية املوجودة. 

استدع شاشة التشغيل. 
[A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

هناك 6 صفحات )جداول( يف شاشة مكون األغنية.

يتم إعادة تسجيل األغنية. راجع صفحة  148.    REC MODE

حيرر أحداث القناة. راجع صفحة 150.    CHANNEL

يسجل النغامت واألقسام مع التوقيت )صفحة 145( أو حيررهم )صفحة 154(.    CHORD

يسجل األحلان )التسجيل عىل مراحل؛ راجع أدناه( أو حيرر األحلان املسجلة )صفحة 154(.    1–16

حيرر األحداث االستثنائية للنظام )درجة رسعة العزف، اشارة الوقت، الخ(. راجع صفحة 154.    SYS/EX.

يدخل/حيرر اسم األغنية وكلامت األغنية. راجع صفحة 154.    LYRICS

تسجيل األحلان )التسجيل عىل مراحل(

اضغط األزرار REC[ SONG[ و SONG ]■[ )STOP( معًا بنفس الوقت.  1
يتم استدعاء أغنية فارغة )"أغنية جديدة"( للتسجيل.

اختيارأغنية فارغة يمهد هتيئات اللوحة. مالحظة 

استدع شاشة التشغيل.  2
TAB [E][F] 1-16 ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]
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اضغط الزر ]F[ الختيار القناة للتسجيل.  3
.STEP RECORD الستدعاء شاشة عرض )STEP REC( ]G[ اضغط الزر  4

.]8 st[–]1 st[ واالزرار ]J[–]A[ ابدأ التسجيل عىل مراحل باستعامل االزرار  5
راجع املثال يف الصفحة 143 للتعليامت اخلاصة.

عند ادخال نوتة، يتم عرض املوقع 
)فاصل: إيقاع: ساعة(، اسم النوتة، 

رسعة الصوت والطول كقائمة. 

/[B]/[A] 
[C]

حيرك املؤرش لداخل القائمة.

[G] حيدد رسعة )علو الصوت( النوتة املراد إدخاهلا. يمكن لقيمة الرسعة أن حتدد يف نطاق من 1 إىل
127. كلام كانت قيمة الرسعة أعىل، كلام صار الصوت أخفض.

KBD.VEL: الرسعة الناجتة احلالية
127 :fff
111 :ff

95 :f
79 :mf

63 :mp
47 :p

31 :pp
15 :ppp

[H].حيدد مدة الوصلة )طول النغمة( للنوتة املراد إدخاهلا
 %80 :Normal
 %99 :Tenuto

 %40 :Staccato
 %20 :Staccatissimo

 Manual: يمكن ضبط وقت اإلدخال عىل أي نسبة مئوية مرغوبة باستعامل القرص 
.[DATA ENTRY]

[I].حيدد نوعية النوتة املراد إدخاهلا: العادية واملنقطة أو الثالثية

[J]DELETE.حيذف البيانات املختارة

[1 st]BAR.حيدد مكان النوتة املراد إدخاهلا

[2 st]BEAT

[3 st]CLOCK

-[4 st] 
[8 st]

حيدد طول النوتة املراد إدخاهلا: نوتة كاملة، نصف نوتة، ربع نوتة، النوتة الثامنة أو النوتة 
السادسة عرش.
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مثال عىل التسجيل عىل مراحل—النغامت

األرقام املعروضة يف الشكل التوضيحي  	* 
تطابق أرقام خطوات التشغيل التالية.

يف هذا املثال، جيب أن تضع يف حساباتك بأن واحدة من اخلطوات تقتيض االحتفاظ باملفتاح املوجود عىل لوحة املفاتيح املوسيقية مضغوطًا 
أثناء تنفيذ عملية التشغيل.

اخرت صوت التسجيل بعد استدعاء شاشة التسجيل عىل مراحل.
بام أن القطعة املوسيقية املعروضة عىل اآللة املوسيقية تم توليدها من بيانات MIDI املسجلة، قد ال تظهر بشكل دقيق كام هي معروضة هنا. مالحظة 

أدخل النوتات األوىل والثانية مع عالمة الربط املوسيقية.  1
."f" الختيار ]G[ اضغط الزر  1-1

."Tenuto" الختيار ]H[ اضغط الزر  2-1
اضغط زر ]I[ الختيار "منقطة" لنوعية النوتة املوسيقية.  3-1

.]6 st[ اخرت ربع النوتة املنقطة باستعامل االزرار  4-1
.C3 اعزف املفتاح  5-1

تم إدخال النوتة األوىل.

اضغط الزر ]I[ الختيار "عادية" لنوعية النوتة املوسيقية.  6-1
اضغط الزر ]st 7[ الختيار طول النغمة الثامنة.  7-1

.D3 اعزف املفتاح  8-1
تم إدخال النوتة الثانية.

.staccato أدخل النوتات التالية وقم بتطبيق  2
."Staccato" الختيار ]H[ اضغط الزر  1-2

اضغط الزر ]st 6[ الختيار طول ربع النوتة.  2-2
اعزف املفاتيح E3 و F3 بالرتتيب.  3-2

تم االنتهاء من امليزان األول.

الدخال ربع السكنة للنوتة املوسيقية، اضغط الزر ]st 6[ جمددا.  3
الدخال السكنة، استعمل األزرار [4 st]–[st 8]. )اضغط الزر مرًة واحدة الختيار قيمة السكنة املوسيقية، ومرًة ثانية إلدخاهلا 

بشكل فعيل.( يتم إدخال السكنة املوسيقية التي هلا طول نغمة حمدد.
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أدخل النوتات التالية وقم بتطبيق الرباط املوسيقي.  4
."mp" الختيار ]G[ اضغط الزر  1-4

."Normal" الختيار ]H[ اضغط الزر  2-4
.]6 st[ املوجود عىل لوحة املفاتيح املوسيقية مضغوطًا، اضغط الزر G3 بينام حتتفظ باملفتاح  3-4

ال تطلق املفتاح G3 اآلن. احتفظ به مضغوطًا أثناء تنفيذ اخلطوات التالية.

.C4 اضغط املفتاح ،G3 اثناء االحتفاظ باملفتاح  4-4
ال تطلق املفتاحني G3 وC4 اآلن. احتفظ بالضغط عىل النوتات أثناء تنفيذ اخلطوة التالية.

.]5 st[ مضغوطني، اضغط الزر C4و G3 بينام حتتفظ باملفتاحني  5-4
بعد الضغط عىل الزر، حرر املفتاحني.

اضغط الزر SONG ]■[ )STOP( )أو اضغط الزر ]C[( للعودة إىل أعىل األغنية، ثم استمع إىل االغنية املدخلة   5
.)PLAY/PAUSE( ]>/y y[ جديدا بالضغط عىل الزر

اضغط الزر ]EXIT[ للخروج من شاشة التسجيل عىل مراحل.  6
اضغط الزر [I] (SAVE) لتنفيذ عملية احلفظ.  7

إنذار
سوف يتم خسارة بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.
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تسجيل النغامت املتآلفة )التسجيل عىل مراحل(

تستطيع تسجيل النغامت املتآلفة واألقسام )املقدمة، والرئيسية، والنهاية، وما شابه ذلك( دفعة واحدة يف نفس الوقت بتوقيت دقيق. 
توضح هذه التعليامت كيفية تسجيل التغيريات التي تطرأ عىل النغامت املتآلفة باستعامل وظيفة التسجيل عىل مراحل.

اضغط األزرار REC[ SONG[ و SONG ]■[ )STOP( معًا بنفس الوقت.  1
يتم استدعاء أغنية فارغة )"أغنية جديدة"( للتسجيل.

اختيارأغنية فارغة يمهد هتيئات اللوحة. مالحظة 

اخرت Style الذي تريد استعامله يف األغنية.  2
استدع شاشة التشغيل.  3

TAB [E][F] CHORD ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

.STEP RECORD الستدعاء شاشة عرض )STEP REC( ]G[ اضغط الزر  4

ابدأ التسجيل عىل مراحل.  5

ملعرفة هذه األزرار، راجع صفحة 142.
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مثال عىل التسجيل عىل مراحل—النغامت املتآلفة
هذا املثال يستعمل Style يف 4/4 وقت. مالحظة 

C F G F G7 C

MAIN A BREAK MAIN B

األرقام املعروضة يف الشكل التوضيحي تطابق أرقام   *
خطوات التشغيل التالية.

قبل البدء، تأكد من أن الزر [AUTO FILL IN] مضبوط عىل إيقاف.

أدخل النغامت للقسم A الرئييس.  1
.]MAIN A[ STYLE CONTROL اضغط الزر  1-1

اضغط الزر ]st 5[ الختيار طول نصف النوتة.  2-1
اعزف النغامت املتآلفة C وF وG املوجودة يف قسم النغامت املتآلفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  3-1

C

F

G

أدخل النغامت لقسم االنقطاع.  2
.]BREAK[ STYLE CONTROL اضغط الزر  1-2

اضغط الزر ]st 6[ الختيار طول ربع النوتة.  2-2
اعزف النغامت املتآلفة F وG7 املوجودة يف قسم النغامت املتآلفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  3-2

F

G7

الدخال االضافات، اضبط الزر [AUTO FILL IN] عىل وضع ON، ثم ببساطة اضغط الزر MAIN VARIATION [A]–[D] املرغوب. مالحظة 
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أدخل النغامت للقسم B الرئييس.  3
.]MAIN B[ STYLE CONTROL اضغط الزر  1-3

اضغط الزر ]st 4[ الختيار طول النوتة الكاملة.  2-3
اعزف النغامت املتآلفة C يف قسم النغامت املتآلفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.  3-3

C

اضغط الزر SONG ]■[ )STOP( )أو اضغط الزر ]C[( للعودة إىل أعىل األغنية، ثم استمع إىل االغنية املدخلة   4
.)PLAY/PAUSE( ]>/y y[ جديدا بالضغط عىل الزر

اضغط الزر ]EXIT[ للخروج من شاشة التسجيل عىل مراحل.  5
اضغط زر ]EXPAND( ]F( لتحويل دخل البيانات التي تم تغيريها عىل النغامت املتآلفة اىل داخل بيانات األغنية.  6

اضغط الزر ]SAVE( ]I( لتنفيذ عملية احلفظ.  7
إنذار

سوف يتم فقدان بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.
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إعادة تسجيل قسم حمدد — نقطة البداية/النهاية

عند إعادة تسجيل قسم حمدد من أغنية مسجلة فعاًل، استعمل وظيفة نقطة البداية والنهاية البداية/النهاية. هبذه الطريقة، يتم تدوين 
البيانات املسجلة حديثًا فوق البيانات التي تقع بني نقطة البداية والنهاية. جيب أن تضع يف حساباتك عدم تسجيل النوتات املوسيقية 

املوجودة قبل وبعد نقطة البداية والنهاية، رغم انك تسمع هذه النغامت بشكل عادي فهي من اجل إرشادك اىل توقيت نقطة البداية 
والنهاية. 

استدع شاشة التشغيل.   1
TAB [E][F] REC MODE ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

حيدد التهيئات للتسجيل.  2

 

-[1 st] 
[3 st]

REC START )نقطة 
البداية(

حيدد توقيت نقطة البداية.
NORMAL

 [F/y y] SONG يبدأ تسجيل البيانات فوق البيانات السابقة عندما تضغط زر 
)PLAY/PAUSE( أو عندما تعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية يف وضع االستعداد 

املتزامن.
FIRST KEY ON

يتم عزف األغنية بشكل عادي، ثم ابدأ التسجيل فوق البيانات السابقة حاملا تعزف عىل 
لوحة املفاتيح املوسيقية.

PUNCH IN AT
يتم عزف األغنية بشكل عادي حتى بداية نقطة البداية التي متت اإلشارة إليها، ثم ابدأ 

بالتسجيل فوق البيانات السابقة من تلك النقطة. تستطيع ضبط مقياس البداية بواسطة 
.[3 st] ضغط زر

-[4 st] 
[6 st]

REC END )نقطة 
النهاية(

حيدد توقيت نقطة النهاية.
REPLACE ALL

تقوم هذه التهيئة بحذف مجيع البيانات بعد النقطة التي توقف عندها التسجيل.

PUNCH OUT
يتم اعتبار موضع األغنية التي توقف عندها التسجيل كنقطة النهاية. حتتفظ هذه التهيئة 

بجميع البيانات بعد النقطة التي توقف عندها التسجيل.

PUNCH OUT AT
يستمر التسجيل الفعيل فوق البيانات السابقة حتى بداية مقياس نقطة النهاية املحدد )اضبط 

مع زر الشاشة املطابقة(، عند النقطة التي توقف عندها التسجيل ويستمر العزف العادي. 
حتتفظ هذه التهيئة بجميع البيانات بعد النقطة التي توقف عندها التسجيل. تستطيع ضبط 

.[6 st] مقياس نقطة النهاية بواسطة ضغط االزرار
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/[7 st] 
[8 st]

 PEDAL PUNCH
IN/OUT

عند ضبطها عىل وضع التشغيل ON، تستطيع استعامل الدواسة القدمية 2 للتحكم بنقاط 
البداية والنهاية. أثناء االستامع لألغنية، يتيح لك ضغط الدواسة القدمية 2 )واالحتفاظ هبا 

مضغوطة( فورًا بتسجيل نقطة البداية، بينام يؤدي إطالقها اىل إيقاف التسجيل )نقطة 
النهاية(. تستطيع ضغط وإطالق الدواسة القدمية 2 كلام رغبت بذلك أثناء االستامع، 

لتحديد نقطة البداية/النهاية للتسجيل فوق البيانات السابقة. انتبه اىل انه سوف يتم إلغاء 
الوظيفة احلالية املعينة للدواسة القدمية 2 عند ضبط وظيفة دواسة البداية/النهاية عىل وضع 

.ON التشغيل
قد يتم عكس تشغيل دواسة البداية/النهاية تبعًا للدواسة اخلاصة التي أوصلتها باآللة  مالحظة 

املوسيقية. عند الرضورة، قم بتغيري قطبية الدواسة لعكس التحكم )صفحة 176(.

بينام حتتفظ بالزر REC[ SONG[ مضغوطًا، اضغط زر املسار املرغوب.  3

اضغط الزر PLAY/PAUSE( ]F/y y[ SONG( لبدء تسجيل نقطة البداية/النهاية.  4
اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية عند نقطة البداية وأوقف التسجيل عند نقطة النهاية.

اضغط الزر ]SAVE( ]I( لتنفيذ عملية احلفظ.  5
إنذار

سوف يتم فقدان بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.

أمثلة عىل إعادة التسجيل مع هتيئات متعددة للبداية/النهاية■■
تتميز هذه اآللة املوسيقية بعدة طرق خمتلفة تستطيع استعامهلا لوظيفة نقطة البداية/النهاية. تشري الرسوم أدناه اىل إعادة تسجيل حاالت 

متنوعة حسب املوازين املختارة بطور امليزان الثامن.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

6 81 2 3 4 5 7

لتفادي التسجيل فوق موازين 1-2، ابدأ التسجيل   1*
من امليزان 3.

إليقاف التسجيل، اضغط زر [REC] يف هناية   2*
امليزان 5.

إيقاف التسجيل *2

إيقاف التسجيل *2

 إيقاف التسجيل فوق البيانات السابقة/
عزف البيانات األصلية

إيقاف التسجيل *2

إيقاف التسجيل *2

 إيقاف التسجيل فوق البيانات السابقة/
عزف البيانات األصلية

إيقاف التسجيل *2

إيقاف التسجيل *2

 إيقاف التسجيل فوق البيانات السابقة/
عزف البيانات األصلية

حمذوفة

حمذوفة

البيانات األصلية

 عزف البيانات 
األصلية

اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية لبدء 
التسجيل فوق البيانات السابقة

اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية لبدء 
التسجيل فوق البيانات السابقة

اعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية لبدء 
التسجيل فوق البيانات السابقة

البدء بالتسجيل فوق البيانات السابقة

البدء بالتسجيل فوق البيانات السابقة

البدء بالتسجيل فوق البيانات السابقة

 REC START هتيئة
REC END هتيئة

NORMAL
REPLACE ALL

NORMAL
PUNCH OUT

 NORMAL
 PUNCH OUT AT=006

FIRST KEY ON
REPLACE ALL

FIRST KEY ON
PUNCH OUT

 FIRST KEY ON
PUNCH OUT AT=006

PUNCH IN AT=003
REPLACE ALL

PUNCH IN AT=003
PUNCH OUT

PUNCH IN AT=003
PUNCH OUT AT=006

 البدء بالتسجيل 
فوق البيانات السابقة *1

 البدء بالتسجيل 
فوق البيانات السابقة *1

 البدء بالتسجيل 
فوق البيانات السابقة *1

 عزف البيانات 
األصلية

 عزف البيانات 
األصلية

 عزف البيانات 
األصلية

 عزف البيانات 
األصلية

 عزف البيانات 
األصلية

البيانات املسجلة سابقًا
البيانات املسجلة حديثًا

البيانات املحذوفة

حمذوفة
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حترير أحداث القناة

 
استعمل صفحة CHANNEL واالزرار]B[/]A[ الختيار قائمة التحرير ثم قم بتحرير البيانات باستعامل االزرار   1 

 .]8 st[–]1 st[
للتفاصيل حول قائمة التحرير والتهيئات املتوفرة، راجع صفحة 151.

اضغط الزر ]EXECUTE( ]D( إلدخال التحريرات فعليًا لكل شاشة عرض.  2
بعد االنتهاء من العملية )مع استثناء قائمة SETUP(، يتغري هذا الزر اىل "UNDO"، بحيث يتيح لك استعادة البيانات األصلية يف حالة 

عدم اقتناعك بنتائج العملية. وظيفة الرتاجع عن اخلطوة متتلك فقط مستوى واحد؛ يمكن الرتاجع فقط عن خطوة العملية السابقة.

اضغط الزر ]SAVE( ]I( لتنفيذ عملية احلفظ.  3
إنذار

سوف يتم فقدان بيانات األغنية املسجلة إذا اخرتت أغنية أخرى أو قمت بإيقاف قدرة اآللة املوسيقية من دون تنفيذ عملية احلفظ.
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1 QUANTIZE

تتيح لك وظيفة احلساب بتنظيم توقيت مجيع النوتات املوسيقية املوجودة يف القناة. عىل سبيل املثال، إذا قمت بتسجيل الطور املوسيقي 
املعروض عىل اجلانب األيرس، قد ال تستطيع عزفه بالدقة املضبوطة، وقد يكون أداءك الشخيص متقدمًا قلياًل أو متخلفًا عن التوقيت 

املضبوط. إن طريقة احلساب هي عملية مرحية لتصحيح ذلك.

/[2 st] 
[3 st]

CHANNEL.موجودة يف بيانات األغنية من أجل حساهبا MIDI حيدد أية قناة

-[4 st] 
[6 st]

SIZE خيتار حجم احلساب )التحليل(. من أجل نتائج ممتازة، جيب عليك ضبط حجم احلساب عىل
أقرص قيمة للنوتة املوسيقية يف القناة. عىل سبيل املثال، إذا كانت هناك ثامن نوتات قصرية يف 

القناة، جيب عليك استخدام النوتة الثامنة باعتبارها حجم حساب. 

بعد حساب 1/8 نوتة

1/4 نوتة

1/4 نوتة ثالثية

1/16 نوتة

1/16 نوتة 

ثالثية

1/32 نوتة

1/8 نوتة +

1/8 نوتة ثالثية*

1/16 نوتة +

1/8 نوتة  ثالثية*

1/16 نوتة +

1/16 نوتة  ثالثية*

1/8 نوتة

1/8 نوتة ثالثية

التهيئات:

أن التهيئات الثالث للكمية مشار إليها بعالمة النجمة )*( وهي مرحية بشكل ممتاز، بام أهنا 
تتيح لك حساب قيمتني خمتلفتني للنوتة املوسيقية يف نفس الوقت. مثاًل، عند وجود النوتة 

الثامنة املستقيمة والنوتة الثامنة الثالثية يف نفس القناة، وقمت باحتساب النوتات املوسيقية 
الثامنية املستقيمة، يتم احتساب مجيع النوتات املوسيقية املوجودة يف القناة عىل أساس نوتات 

ثامنية مستقيمة — بحيث يزيل أي شعور للنغامت الثالثية. مع ذلك، إذا استخدمت هتيئة 
النوتة املوسيقية الثامنة + النوتة الثامنة الثالثية، يتم حساب كل من النوتات املستقيمة 

والثالثية بشكل صحيح.

/[7 st] 
[8 st]

STRENGTH .حيدد كيف تم حساب النوتات املوسيقية بقوة. أن هتيئة 100% تستخرج التوقيت املضبوط
إذا تم اختيار قيمة أقل من 100%، يتم نقل النوتات املوسيقية باجتاه اإليقاعات املوسيقية 

املحسوبة واملحددة تبعًا اىل النسبة املئوية املحددة. التطبيق عىل حساب أقل من 100% يتيح 
لك احلصول عىل شعور "إنساين" بالتسجيل.

البيانات االصلية
)افرتاض 4/4 مرت(

حساب =100

حساب =50

طول ربع نوتة
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2 DELETE

تستطيع حذف البيانات لقناة معينة يف األغنية. اخرت القناة التي تود حذف بياناهتا باستعامل األزرار [1 st]–[st 8]، ثم اضغط زر 
EXECUTE( [D]( لتنفيذ العملية.

 3 MIX

تتيح لك هذه الوظيفة مزج بيانات قناتني ووضع النتائج يف قناة خمتلفة. وتتيح لك أيضًا استنساخ البيانات من قناة واحدة اىل أخرى.

/[2 st] 
[3 st]

SOURCE 1 املراد مزجها )16-1(. يتم استنساخ مجيع أحداث القناة املحددة هنا MIDI حيدد القناة
واملوجودة يف MIDI عىل قناة معينة.

/[4 st] 
[5 st]

SOURCE 2 املراد مزجها )16-1(. يتم استنساخ أحداث القناة املحددة هنا MIDI حيدد القناة
 "COPY" فقط عىل قناة معينة. باإلضافة اىل قيم 16-1، توجد هتيئة MIDI واملوجودة يف

تتيح لك باستنساخ البيانات من املصدر 1 عىل قناة معينة.

/[6 st] 
[7 st]

DESTINATION.حيدد القناة التي سوف يتم وضع نتائج املزج أو االستنساخ فيها

 4 CHANNEL TRANSPOSE

تتيح لك هذه القائمة نقل البيانات املسجلة لقنوات مستقلة نحو األعىل أو األسفل بواسطة اثنتني من الوحدات الثامنية كحد أقىص 
بفواصل مقدارها نصف نغمة.

تأكد من عدم حتويل القنوات 9 و10. عموما، أدوات الطبول معينة هلذه القنوات. إذا حولت قنوات أدوات الطبل، سيتم تغيري اآلالت املوسيقية  مالحظة 
لكل مفتاح. 

[F]CH 9–16/CH 1–8.16-9 التبديالت بني القناتني تعرض:  القنوات 1-8، والقنوات

[G]ALL CH لضبط كل القنوات يف نفس الوقت عىل نفس القيمة، عدل حتويل القناة إلحدى القنوات
اثناء االحتفاظ بالزر مضغوطا.
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5 SETUP

يتم عرض التهيئات احلالية للوحة التحكم بمزج األصوات ويمكن تسجيل التهيئات األخرى للوحة عىل أعىل موضع من األغنية 
باعتبارها بيانات اإلعداد. يتم استدعاء هتيئات لوحة التحكم بمزج األصوات واللوحة املسجلة هنا عند بدء األغنية.

.)STOP( [■] SONG قبل تنفيذ عملية التهيئة، حول موقع األغنية اىل أعىل األغنية بالضغط عىل الزر مالحظة 

-[1 st] 
[7 st]

SELECT حيدد أية مزايا استامع والوظائف املستدعاة تلقائيا بمصاحبة األغنية املختارة. البنود املختارة
 KEY BOARD هنا يمكن تسجيلها فقط أعىل موقع األغنية، باستثناء ذلك اخلاص بـ

.VOICE

SONG

يسجل هتيئة درجة رسعة العزف ومجيع التهيئات املنجزة من لوحة التحكم بمزج األصوات.

KEYBOARD VOICE

 يسجل هتيئات اللوحة بضمنها الصوت املختار ألقسام لوحة املفاتيح املوسيقية 
)RIGHT1، 2 وLEFT( وحالة التشغيل/اإليقاف التابعة هلا. أن هتيئات اللوحة املسجلة 

هنا شبيهة بتلك املخزونة عىل التهيئة بلمسة واحدة. يمكن تسجيل هذا يف كل نقطة يف أغنية.

SCORE SETTING

يسجل التهيئات يف شاشة عرض القطعة املوسيقية.

GUIDE SETTING

.ON/OFF يسجل التهيئات لوظائف الدليل بضمنها هتيئة الدليل

LYRICS SETTING

يسجل التهيئات يف شاشة عرض كلامت األغاين.

[8 s]MARK ON.أضف أو أزل عالمة التحقق للبند املختار. البنود املعلمة مسجلة عىل األغنية

[8 t]MARK OFF
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حترير أحداث النغمة، النوتات، األحداث االستثنائية للنظام وكلامت األغنية

 CHORD :يمكنك حترير أحداث النغمة، أحداث النوتة واألحداث االستثنائية للنظام وكلامت األغنية بنفس طريقة العرض التالية
و16-1 وSYS/EX وLYRICS. هذه الشاشات تسمى "شاشة قائمة األحداث" ألن بعض األحداث معروضة يف عرض القائمة.

 

يشري اىل موقع )موضع( 
احلدث املطابق.

يشري اىل نوع احلدث. 
راجع صفحة 155.

عرض قائمة األحداث

يشري اىل قيمة 
احلدث.

[B]/[A].حيرك املؤرش لألعىل/األسفل واخرت احلدث املرغوب
[C].)حيّرك املؤرش اىل األعىل )بداية األغنية

[E]/[D].حيرك املؤرش لليسار/اليمني واخرت القياس املرغوب للحدث البارز
[H]FILTER يستدعي شاشة املرشح )صفحة 156(، مما يسمح لك باختيار األحداث التي تريد عرضها

فقط يف قائمة األحداث.
[I]SAVE.اضغط حلفظ األغنية املحررة
[J]MULTI SELECT.يمكنك من اختيار أحداث متعددة [B]/[A] االحتفاظ هبذا الزر بينام أنت تستعمل األزرار

[1 st]BAR حيدد موقع البيانات )الفاصلة/اإليقاع/الساعة(. ساعة واحدة تساوي 1/1920 من ربع
النوتة.

[2 st]BEAT

[3 st]CLOCK

/[4 st] 
[5 st]

DATA ENTRY ،للتعديل الدقيق .[4 st] يعدل من قيمة احلدث. للتعديل اخلشن، استعمل األزرار
 .[DATA ENTRY] أو القرص [5 st] استعمل األزرار

[6 s]CUT.ينفذ عملية القص/النسخ/احلذف/اللصق

[7 s]COPY

[7 t]DELETE

[8 s]PASTE

[6 t]INS (INSERT).يضيف حدثا جديدا

[8 t]CANCEL.يلغي التحرير ويستعيد القيمة األصلية

بعد حترير األحداث يف شاشة بطاقة CHORD، اضغط الزر EXPAND( [F]( لتحويل البيانات اىل بيانات أغنية. مالحظة 
ال يمكن تأشري أو حترير بيانات قسم النغامت املتآلفة املسجلة بالتسجيل بالوقت الفعيل عىل هذه الشاشة.  مالحظة 
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■■)CHORD أحداث النغمة املتآلفة )صفحة
StyleStyle

Tempoدرجة رسعة العزف
Chordالنغمة املنخفضة من مفتاح السلم املوسيقي ، نوع الوتر املوسيقي، تشغيل جهري الوتر املوسيقي

Sect)املقدمة، الرئييس، املأل، االنقطاع، النهاية( Style قسم
OnOffStyle حالة التشغيل/اإليقاف لكل قسم )قناة( من اقسام العزف املصاحب

CH.VolStyle مستوى صوت كل قسم )قناة( من اقسام العزف املصاحب
S.Volعزف املصاحب Style مستوى الصوت بشكل عام لوضع

أحداث النوتة )صفحة 1-16(■■
 Note نوتة موسيقية مستقلة ضمن األغنية. تشمل رقم النوتة املوسيقية التي تطابق املفتاح الذي يتم

عزفه، زائدًا قيمة الرسعة تبعًا اىل مقدار الصعوبة يف عزف املفتاح، وقيمة مدة اإلدخال )طول 
النغمة املوسيقية(.

التهيئات اخلاصة بالتحكم بالصوت، مثل مستوى الصوت، التدوير، املرشح، وعمق املؤثر Ctrl )تغيري املفتاح(
)التحرير بواسطة لوحة التحكم بمزج األصوات املوضح يف الفصل 8(، الخ.

رقم تغيري برنامج MIDI الختيار الصوت.Prog )تغيري الربنامج(
بيانات تغيري طبقة الصوت باستمرار. هذا احلدث يتكون بتحريك عصا التوجيه لليمني واليسار.P.Bnd )درجة طبقة الصوت(

يتم توليد هذا احلدث عند الضغط عىل املفتاح بعد عزف النوتة املوسيقية..A.T )بعد اللمسة( 

■■)SYS/EX. أحداث االستثنائية للنظام )صفحة
ScBar )رشيط بدء القطعة 

املوسقية(
حيدد مقياس املرتبة العليا لألغنية. 

Tempo.حيدد قيمة رسعة العزف
حيدد إشارة الوقت.Time )إشارة الوقت(  

حيدد إشارة املقام املوسيقي، باإلضافة اىل التهيئة األساسية/الثانوية، للقطعة املوسيقية املعروضة يف Key )إشارة املقام املوسيقي( 
الشاشة.

)XG قياسات( XGPrm املوجودة "MIDI Data Format" راجع .XG يتيح لك انجاز تغيريات تفصيلية متنوعة عىل قياسات
يف Data List ملعرفة التفاصيل. Data List متوفر عىل موقع رشكة Yamaha عىل االنرتنت.

يعرض بيانات النظام املقصور يف األغنية. جيب األخذ بنظر االعتبار عدم استطاعتك تكوين بيانات .SYS/EX )نظام املقصور(
جديدة أو تغيري حمتويات البيانات هنا؛ مع ذلك، تستطيع حذف، وقطع، واستنساخ، ولصق 

البيانات.
يعرض معلومات احلدث يف األغنية SMF. جيب األخذ بنظر االعتبار عدم استطاعتك تكوين Meta )معلومات احلدث(

بيانات جديدة أو تغيري حمتويات البيانات هنا؛ مع ذلك، تستطيع حذف، وقطع، واستنساخ، ولصق 
البيانات.

■■)LYRICS أحداث كلامت األغنية )صفحة
Name.يتيح لك ادخال اسم األغنية
Lyrics.يتيح لك إدخال كلامت األغاين
Code.يدخل خط التجزئة يف نص كلامت األغاين :CR

LF: يمسح كلامت االغنية املعروضة حاليا ويعرض املجموعة التالية من كلامت األغنية.
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عرض أنواع معينة من األحداث
يف شاشات قائمة األحداث يتم عرض أنواع متنوعة من األحداث. أحيانًا يصبح من الصعوبة تعيني األحداث التي تريد 
حتريرها. هلذا تصبح وظيفة املرشح مالئمة لالستعامل. هو يمكنك من حتديد أي أنواع حدث ستعرض يف شاشات قائمة 

األحداث.
.LYRICS أو SYS/EX. أو 16- 1 أو CHORD عىل شاشات )FILTER( [H] اضغط الزر  1

قم بتعليم البند املرغوب عرضه.  2

[C]MAIN.يعرض كل األنواع الرئيسية لالحداث

[D]CTRL. CHG.يعرض كل أحداث رسالة تغيري املفتاح اخلاص

[E]STYLE.Style يعرض كل أنواع االحداث املتعلقة بعزف

[H]ALL ON.عالمات التحقق لكل أنواع األحداث
[I] NOTE/ALL

OFF/CHORD
ختتار "NOTE" أو "CHORD" اليبانات NOTE/CHORD فقط.

حتذف "ALL OFF" كل العالمات.
[J]INVERT يعكس هتيئات عالمة التحقق جلميع الصناديق. بعبارة أخرى، يعني هذا 

إدخال عالمات التحقق جلميع الصناديق التي مل يتم التحقق منها سابقًا 
والعكس بالعكس.

-[2 st] 
[5 st]

خيتار أي نوع حدث لتعليمه أو إلغاء تعليمه.

/[6 s] 
[7 s]

MARK ON.ُيدخل/حيذف العالمة لنوع احلدث املختار
 ،1-16 ،CHORD يمكن عرض أنواع احلدث املعلم يف الصفحة 

.LYRICS أو SYS/EX
/[6 t] 
[7 t]

MARK OFF

اضغط زر [EXIT] لتنفيذ التهيئات.   3
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تكوين الزر املتعدد )مكون الزر املتعدد(

متكنك هذه امليزة من تكوين مقطوعاتك املوسيقية األصلية عىل الزر املتعدد، وأيضًا تسمح لك بتحرير املقاطع املوسيقية املوجودة عىل 
الزر املتعدد لتكوين مقطوعاتك املوسيقية اخلاصة.

التسجيل بالوقت الفعيل للزر املتعدد

 MULTI PAD CONTROL اخرت جمموعة الزر املتعدد للتحرير أو االنشاء من الشاشة املستدعاة عندما تضغط الزر  1
.]SELECT[

استدع شاشة التشغيل.  2
[C] MULTI PAD CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION]

.VOICE إذا كان ذلك رضوريا، اخرت الصوت املرغوب من أزرار اختيار فئة الصوت  3
بعد االختيار، اضغط الزر [EXIT] للرجوع اىل شاشة العرض السابقة.

اخرت زرا متعددا خاصا للتسجيل بالضغط عىل أي من االزرار [A]، [B]، [F] و ]G[ إذا أردت تكوين بيانات الزر   4
املتعدد من البداية، اضغط الزر [C] (NEW BANK) الستدعاء جمموعة فارغة.

اضغط الزر [H] (REC) للدخول اىل حالة االستعداد للتسجيل للزر املتعدد املختار يف اخلطوة 4.  5
ابدأ التسجيل.  6

يبدأ التسجيل اوتوماتيكيًا حاملا تبدأ العزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. 
يمكنك أيضًا أن تبدأ التسجيل بواسطة ضغط الزر STYLE CONTROL [START/STOP]. هذا جيعلك تسّجل مسافة 

فارغة بالقدر الذي تريده قبل بدء املقطع املوسيقي للزر املتعدد.
إذا تم ضبط وظيفة مالئمة النغامت املتآلفة عىل وضع التشغيل للزر املتعدد املطلوب تسجيله، جيب عليك التسجيل باستعامل 

.)Bو Aو Gو Eو Dو C( السابع الرئييس C نوتات السلم

C R C C R C
C = نوتات النغامت املتآلفة
R ،C = النوتات املوىص هبا

  

ال يمكن تسجيل أصوات األرغن الفلوت. إذا تم ضبط أحد األصوات عىل قسم RIGHT1، سيتم تعويضه بصوت بيانو. مالحظة 

االزرار املتعددة 
– – إضافة مجل موسيقية ألدائك 
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االزرار املتعددة – إ

أوقف التسجيل.  7
 STYLE CONTROL أو الزر [STOP] MULTI PAD CONTROL أو زر اللوحة )STOP( [H] اضغط الزر

[START/STOP] إليقاف التسجيل عندما تنتهي من عزف املقطع املوسيقي.

استمع اىل املقطع املوسيقي املسجل حديثًا، بواسطة ضغط الزر MULTI PAD املناسب، [1]–[4]. إلعادة تسجيل   8
املقطع املوسيقي، كرر اخلطوات 7-5.

.]4 st[–]1 st[ شّغل أو أوقف تشغيل التكرار لكل زر باستعامل األزرار  9
 MULTI PAD إذا كان قياس التكرار يف وضع تشغيل للزر املختار، سوف يستمر عزف الزر املطابق إىل أن يتم ضغط الزر

[STOP]. عندما تضغط األزرار املتعددة التي تم تشغيل التكرار هلا أثناء عزف األغنية أو Style، سوف يبدأ العزف ويتكرر 
بالتزامن مع اإليقاع.

إذا كان قياس التكرار يف وضع إيقاف للزر املختار، سوف ينتهي العزف اوتوماتيكيًا حاملا يصل اىل هناية املقطع املوسيقي.

.]8 st[–]5 st[ شّغل أو أوقف تشغيل وظيفة مالئمة النغامت املتآلفة لكل زر باستعامل األزرار  10
إذا كان قياس مالئمة النغامت املتآلفة يف وضع تشغيل للزر املختار، سوف يتم عزف الزر املطابق حسب النغامت املتآلفة املحددة 
 LEFT أو املحدد داخل قسم الصوت ،[ACMP] داخل قسم النغمة للوحة املفاتيح املوسيقية الذي تم توليده بواسطة تشغيل

.)[ACMP] عند إيقاف تشغيل( [LEFT] للوحة املفاتيح املوسيقية الذي تم توليده بواسطة تشغيل
تم تكوين األزرار املتعددة مع اإليقونات التالية املبّينة )اليد عىل لوحة األصابع( بواسطة Guitar NTT )صفحة 130( إلنتاج صوت نغامت متآلفة  مالحظة 

طبيعية للقيثارة. بسبب ذلك، إذا تم ضبط وظيفة مالئمة النغامت املتآلفة عىل وضع اإليقاف، يمكن أن ال تعزف األزرار املتعددة بشكل مناسب.

اضغط الزر [D] (NAME)، بعد ذلك ادخل اسام لكل زر متعدد، كام هو مرغوب.  11
12 اضغط الزر [I] (SAVE)، ثم احفظ بيانات الزر املتعدد كمجموعة حتتوي عىل أربع أزرار.

)EDIT( التسجيل عىل مراحل للزر املتعدد

 [F] TAB بعد اختيار الزر املتعدد يف اخلطوة 4 صفحة 157، اضغط الزر .EDIT يمكن تنفيذ التسجيل عىل مراحل داخل صفحة
 .EDIT الختيار الصفحة

تبنّي صفحة EDIT قائمة األحداث التي جتعلك تسّجل النوتات بوقت دقيق مئة باملئة. إجراء التسجيل عىل مراحل هذا هو أساسًا نفس 
اإلجراء لتسجيل األغنية )صفحة 141–144(، باستثناء النقاط املدرجة باألسفل:

ال يوجد زر LCD لتحويل القنوات، الن األزرار املتعددة حتتوي عىل بيانات فقط لقناة مستقلة.  
داخل مكون الزر املتعدد، يمكن فقط إدخال نتائج القناة والرسائل اخلاصة بالنظام. ال تتوفر نتائج النغامت املتآلفة وكلامت   

.[F] األغاين. يمكنك التحويل بني نوعي قوائم األحداث بواسطة ضغط الزر
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حترير األزرار املتعددة

من الشاشة MULTI PAD EDIT يمكنك اعادة تسمية أو نسخ أو حذف زر متعدد.

اضغط الزر MULTI PAD CONTROL [SELECT] الستدعاء شاشة اختيار جمموعة الزر املتعدد، بعد ذلك اخرت   1
املجموعة املرغوب حتريرها.

.MULTI PAD EDIT الستدعاء الشاشة (EDIT) [8 t] اضغط الزر  2
  .]G[ و [F] ،[B] ،[A] اخرت زرا متعددا خاصا للتحرير بالضغط عىل أي من االزرار  3

قم بتحرير الزر املختار كذلك املرغوب.  4

[1 t]NAME.يغري اسم كل زر متعدد

[3 t]COPY.ينسخ الزر املتعدد )االزرار املتعددة(. راجع أدناه

[5 t]DELETE.حيذف االزرار املتعددة املختارة

للتفاصيل حول أساليب التسمية واحلذف، راجع قسم عمليات التشغيل األساسية )صفحات 29-28(.

نسخ االزرار املتعددة
اضغط الزر [t 3] يف اخلطوة 4 أعاله.   1

 .)OK( [7 t] ثم اضغط الزر ،[G] و [F]و [B]و [A] اخرت االزرار املتعددة املراد نسخها باستعامل االزرار  2 
الزر املتعدد )االزرار املتعددة( ُنسخ يف احلافظة.

اخرت مكان الوجهة باستعامل األزرار [A] و[B] و[F] و[G]. اذا أردت نسخ الزر املختار )االزرار املختارة( اىل جمموعة   3
 أخرى، اضغط الزر UP( [8 s]( الستدعاء شاشة اختيار جمموعة الزر املتعدد، اخرت املجموعة املرغوبة، اضغط الزر 

EDIT( [8 t]( ثم اخرت الوجهة.
اضغط الزر PASTE( [4 t]( لتنفيذ عملية النسخ.  4
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تكوين جمموعة تسجيالت مفضلة
كلام كانت وظيفة البحث مالئمة يف عملية كشف أصوات سجالت الباحث عن املوسيقى، يمكن أن ترغب يف تكوين "جملد" خاص 

للتسجيالت املفضلة — بحيث يمكنك برسعة استدعاء هتيئات اللوحة وبيانات األغنية التي تستعملها كثريًا يف أداءك.

.MUSIC FINDER اخرت التسجيل املطلوب من شاشة عرض معنّي املوسيقى  1
 (YES) [G] ثم اضغط الزر ،FAVORITE الضافة السجل املختار اىل شاشة (ADD TO FAVORITE) [H] اضغط الزر  2

الضافة السجل بالفعل.

استدع شاشة عرض FAVORITE بواسطة استعامل األزرار TAB [F][E]، وافحص لتشاهد إذا تم إضافة   3
التسجيل.

FAVORITE حذف التسجيالت من شاشة عرض
.FAVORITE اخرت التسجيل الذي تريد حذفه من شاشة عرض  1

اضغط الزر DELETE FROM FAVORITE( [H](، ثم اضغط الزر [G] )YES( حلذف السجل بالفعل.   2

الباحث عن املوسيقى
Style، الخ.( لكل أغنية – – استدعاء هتيئات مثالية )صوت، 
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حترير التسجيالت
يمكنك تكوين تسجيل جديد بواسطة حترير التسجيل املختار حاليًا. يتم حفظ التسجيالت اجلديدة املكّونة اوتوماتيكيًا يف الذاكرة 

الداخلية.
.MUSIC FINDER اخرت التسجيل املطلوب ليتم حتريره عىل شاشة عرض معنّي املوسيقى  1

.EDIT الستدعاء الشاشة (RECORD EDIT) [8 st] اضغط الزر  2
حرر التسجيل كام هو مطلوب.  3

[A]MUSIC.يستدعي النافذة املنبثقة إلدخال اسم األغنية [A] حيرر اسم األغنية. الضغط عىل الزر

[B]KEYWORD.يستدعي النافذة املنبثقة إلدخال الكلمة الدليلية [B] حيرر لوحة املفاتيح. الضغط عىل الزر

[C]STYLE/SONG/
AUDIO

يغري Style يف حالة سجل STYLE )هتيئات اللوحة(. ضغط الزر [C] يستدعي شاشة 
االختيار Style. بعد اختيار Style املرغوب، اضغط الزر [EXIT] للعودة اىل شاشة التحرير.

لسجالت األغنية SONG أو الصوت AUDIO، ال يمكن حترير هذا احلقل.
[D]BEAT.يغري ايقاع )اشارة الوقت( السجل ألهداف البحث

لسجالت األغنية SONG أو الصوت AUDIO، ال يمكن حترير هذا احلقل.
تذكر أن ضبط اإليقاع املعمول هنا هو فقط لوظيفة بحث الباحث عن املوسيقى؛  مالحظة 

هذا ال يؤثر عىل ضبط اإليقاع الفعيل لوضع Style نفسه.
[E]FAVORITE.أم ال FAVORITE خيتار ما إذا يتم ادخال السجل املحرر إىل شاشة

[1 st]TEMPO.ال يمكن تغيري هذا احلقل ،AUDIO أو الصوت SONG يغري درجة رسعة العزف. لسجالت األغنية

[2 st]SECTIONS خيتار القسم الذي سيتم استدعاؤه وهييئ عند اختيار السجل. هذا مفيد، مثاًل، عندما تريد أن
يتم إعداد Style املختار ليبدأ اوتوماتيكيًا مع قسم املقدمة. لسجالت األغنية SONG أو 

الصوت AUDIO، ال يمكن تغيري هذا احلقل. [4 st]

/[5 st] 
[6 st]

GENRE.خيتار النمط املرغوب

[7 st]GENRE NAME.يكون نمطا جديدا

[I]DELETE RECORD.حيذف التسجيل املختار حاليًا
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ادخل التحريرات التي عملتها عىل التسجيل كام هو مرشوح باألسفل.  4
تكوين تسجيل جديد

اضغط الزر NEW RECORD( [J](. يتم إضافة التسجيل اىل شاشة عرض ALL. إذا أدخلت التسجيل اىل شاشة عرض 
.FAVORITE وشاشة عرض ALL يف اخلطوة 3، يتم إضافة التسجيل اىل كاًل من شاشة عرض FAVORITE

مسح التسجيل املوجود
اضغط الزر OK( [8 s](. إذا ضبطت التسجيل عىل شكل مفضل يف اخلطوة 3، يتم إضافة التسجيل اىل شاشة عرض 

FAVORITE. عندما حترر التسجيل عىل شاشة عرض FAVORITE، يتم مسح التسجيل.

.)CANCEL( [8 t] إللغاء واخلروج من عملية التحرير، اضغط الزر

حفظ السجل كملف مفرد 
تتعامل ميزة الباحث عن املوسيقى مع مجيع التسجيالت التي حتتوي التهيئات املضبوطة مسبقًا والتسجيالت املكّونة إضافيًا عىل شكل 

ملف مستقل. تذكر أن التسجيالت اخلاصة )إعدادات اللوحة وبيانات األغنية( ال يمكن التعامل معها عىل شكل ملفات منفصلة.
استدع شاشة احلفظ.  1

]7 st[ FILES ← ]MUSIC FINDER[

.)USER/USB( الختيار مكان حفظ [E][F] TAB اضغط األزرار  2
اضغط الزر [6 t] (SAVE) حلفظ امللف.  3

مجيع التسجيالت حمفوظة معًا عىل شكل ملف مستقل.

USER/USB استدعاء سجالت الباحث عن املوسيقى املحفوظة عىل

استدع شاشة اختيار امللف.  1
]7 st[ FILES ← ]MUSIC FINDER[

.USER/USB الختيار [E][F] TAB استعمل االزرار  2
اضغط األزرار [A]–[J] الختيار ملف الباحث عن املوسيقى املطلوب.  3

عند اختيار امللف، يتم عرض رسالة حسب حمتوى امللف. اضغط الزر املطلوب.

[F]REPLACE يتم حذف مجيع سجالت الباحث عن املوسيقى احلالية داخل اآللة املوسيقية وتستبدل
بتسجيالت امللف املختار.

إنذار
اختيار "REPLACE" حيذف مجيع تسجيالتك األصلية من الذاكرة الداخلية تلقائيًا. تأكد من انه 

تم حفظ مجيع املعلومات املهمة يف مكان آخر مسبقًا.

[G]APPEND.يتم إضافة التسجيالت التي تم استدعاءها اىل التسجيل احلايل داخل اآللة املوسيقية

[H]CANCEL.)اختيار هذا الزر يوقف العملية )امللف املختار غري مستدعى
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ذاكرة التسجيل
– – تسجيل واستدعاء إعدادات اللوحة حسب طلبك 

إيقاف تشغيل استدعاء بنود حمددة )التثبيت(

متكنك ذاكر ة التسجيل من استدعاء مجيع إعدادات اللوحة التي عملتها بواسطة ضغط زر واحد. مع ذلك، يمكن أن يكون هناك أوقات 
تريد هبا أن تبقى بنود حمدد هي نفسها حتى عند حتويل إعدادات ذاكرة التسجيل. عىل سبيل املثال، يمكن أن تريد حتويل هتيئات 

األصوات أو التأثري بينام حتتفظ بنفس Style العزف املرافق. هنا تصبح وظيفة التثبيت يف متناول اليد. فهي متكنك من االحتفاظ بتهيئات 
بنود معّينة وتركها بدون تغيري، حتى عند اختيار أزرار ذاكرة تسجيل أخرى.

استدع شاشة التشغيل.  1
TAB [E][F] FREEZE ← [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET ← [FUNCTION]

حيدد البنود املراد "جتميدها".  2
 اخرت البند املرغوب باستعامل األزرار [2 st]–[st 7]، ثم أدخل أو أزل عالمة التحقق باستعامل

.)MARK OFF( [8 t]/)MARK ON( [8 s]

اضغط الزر ]EXIT[ للخروج من شاشة التشغيل.  3
إنذار

يتم اوتوماتيكيًا حفظ التهيئات املوجودة داخل شاشة عرض REGISTRATION FREEZE عىل اآللة املوسيقية عندما خترج من شاشة العرض هذه. 
مع ذلك، إذا فصلت الطاقة الكهربائية دون اخلروج من شاشة العرض هذه، سوف يتم فقدان التهيئات.

اضغط الزر ]FREEZE[ املوجود عىل اللوحة لتشغيل وظيفة التثبيت.  4
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استدعاء أرقام ذاكرة التسجيل بالرتتيب )تسلسل التسجيل(

كلام كانت أزرار ذاكرة التسجيل مالئمة، يمكن أن يكون هناك أوقات أثناء األداء عندما تريد التحويل برسعة بني التهيئات — دون 
احلاجة اىل رفع يديك عن لوحة املفاتيح املوسيقية. متكنك وظيفة تسلسل التسجيل من استدعاء اإلعدادات الثامنية بأي ترتيب حتدده، 

بواسطة ببساطة استعامل األزرار TAB [F][E] أو عىل الدواسة القدمية وأنت تعزف.

اخرت جمموعة ذاكرة التسجيل املطلوبة لربجمة تسلسل.  1
استدع شاشة التشغيل.  2

TAB [E][F] REGISTRATION SEQUENCE ← [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET ← [FUNCTION]

إذا أردت أن تستعمل الدواسة القدمية لتحويل هتيئات ذاكرة التسجيل، حدد هنا كيف سوف يتم استعامل   3
الدواسة القدمية — للتقديم أو للرتجيع خالل التسلسل.

استعمل الزر REGIST+ PEDAL( [C]( الختيار الدواسة القدمية للتقديم خالل التسلسل.
استعمل الزر REGIST- PEDAL( [D]( الختيار الدواسة القدمية للرتجيع خالل التسلسل.

يشري اىل اسم جمموعة ذاكرة التسجيل املختارة 
حاليًا.

اذا حددت الوظيفة لدواسة قدمية هنا، تصبح الوظيفة االخرى املضبوطة يف شاشة الدواسة القدمية )صفحة 175( غري فعالة.  مالحظة 

استعمل الزر [E] (SEQUENCE END) لتحديد كيف يترصف تسلسل التسجيل عندما يصل لنهاية التسلسل.  4
ضغط الزر TAB [F] أو دواسة "التقديم" القدمية ليس له أي تأثري. التسلسل "متوقف".    STOP

يبدأ التسلسل مرة أخرى عند البداية.    TOP

ينتقل التسلسل اوتوماتيكيًا اىل بداية جمموعة ذاكرة التسجيل التالية داخل نفس املجلد.    NEXT BANK
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برمج ترتيب التسلسل من اليسار اىل اليمني.  5
 )INSERT( [6 st] [1]-[8] املوجودة عىل اللوحة، بعد ذلك اضغط الزر REGISTRATION MEMORY اضغط احد األزرار

إلدخال الرقم.

يشري اىل أرقام ذاكرة التسجيل برتتيب تسلسل 
التسجيل احلايل.

–[1 ■ ] 
[4 st]

CURSOR.حيرك املؤرش

[5 st]REPLACE.يبدل الرقم يف موقع املؤرش مع رقم ذاكرة التسجيل املختار حاليا

[6 st]INSERT.يدخل رقم ذاكرة التسجيل املختارة حاليا قبل موقع املؤرش

[7 st]DELETE.حيذف الرقم يف موقع املؤرش

[8 st]CLEAR.حيذف كل األرقام عىل التوايل

اضغط الزر ]F[ لتشغيل وظيفة تسلسل التسجيل.  6
اضغط الزر ]EXIT[ للخروج من شاشة التشغيل.   7

إنذار
يتم اوتوماتيكيًا حفظ التهيئات املوجودة داخل شاشة عرض REGISTRATION SEQUENCE عىل اآللة املوسيقية عندما خترج من شاشة العرض 

هذه. مع ذلك، إذا فصلت الطاقة الكهربائية دون اخلروج من شاشة العرض هذه، سوف يتم فقدان التهيئات.

تأكيد هتيئة تسلسل التسجيل يف الشاشة الرئيسية

يف الشاشة الرئيسية، يمكنك تأكيد ما إذا يتم استدعاء أرقام ذاكرة التسجيل وفقا للسلسلة املربجمة أعاله أم ال.

تسلسل التسجيل مبنّي يف أعىل يمني شاشة 
العرض الرئيسية، يمكنك من التأكد من الرقم 

املختار حاليًا.

لتغيري أرقام ذاكرة التسجيل، استعمل األزرار TAB [F][E] عند عرض الشاشة الرئيسية. عندما يتم ضبط تشغيل الدواسة القدمية يف 
اخلطوة 3 يف الصفحة 164، يمكنك أيضا استعامل دواسة قدمية الختيار أرقام ذاكرة التسجيل بالرتتيب.

للعودة للسلسلة األوىل، استعمل األزرار TAB [F] و[E] يف نفس الوقت عند عرض الشاشة الرئيسية. هذا يلغي رقم التسلسل 
املختار حاليًا )خيتفي مؤرش الصندوق من أعىل اليمني(. سوف يتم اختيار أول تسلسل بواسطة ضغط احد األزرار TAB [F][E] أو 

بواسطة ضغط الدواسة القدمية.
يمكن استعامل الدواسة القدمية لتسلسل التسجيل مهام كانت الشاشة التي تم استدعاءها )باستثناء شاشة العرض يف اخلطوة 3 يف  مالحظة 

الصفحة 164(.
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حفظ هتيئات تسلسل التسجيل

هتيئات ترتيب التسلسل وكيف يترصف تسلسل التسجيل عندما يصل لنهاية التسلسل )SEQUENCE END( هي حمتواة عىل شكل 
جزء من ملف جمموعة ذاكرة التسجيل. لتخزين تسلسل التسجيل املربمج اجلديد، احفظ ملف جمموعة ذاكرة التسجيل احلايل.

إنذار
تذكر بأنه يتم فقدان مجيع بيانات تسلسل التسجيل عند تغيري جمموعة ذاكرة التسجيل، إال إذا حفظتها مع ملف جمموعة ذاكرة التسجيل.

.REGISTRATION BANK و ]–[ معًا بنفس الوقت الستدعاء شاشة اختيار [+] REGIST BANK اضغط األزرار  1
اضغط الزر [6 t] (SAVE) حلفظ ملف املجموعة.  2
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هذه الوظيفة مرشوحة بالكامل يف قسم العمليات األساسية. راجع صفحة 79.

 USB صوت
– – االستامع إىل وتسجيل امللفات الصوتية 

VOL / VOICE حترير مقاييس
إعادة انتقاء صوت األغنية تلقائيًا

جتعلك هذه امليزة تستعمل أصوات اآللة املوسيقية ذات اجلودة العالية بأقىص فائدة مع بيانات األغنية XG - املتوافقة. عندما تعزف أية 
بيانات أغنية متوفرة جتاريا XG أو تلك املكونة باآلالت املوسيقية األخرى، يمكنك استعامل وظيفة إعادة انتقاء الصوت التلقائي 

للتحديد التلقائي ألصوات اآللة املوسيقية املنشأة خصيصا )!Cool!  ،Live، الخ( عوضا عن األصوات XG املتوافق عليها لنفس النوع. 

وفقًا لبيانات أغنية خاصة، وظيفة إعادة انتقاء الصوت التلقائي ليس هلا تأثري يف بعض احلاالت. مالحظة 

اضغط الزر [G] (SETUP) يف صفحة VOL/VOICE لشاشة لوحة التحكم بمزج األصوات.  1
يتم استدعاء شاشة هتيئة إعادة انتقاء الصوت التلقائي. عىل هذه الشاشة، يمكنك حتديد الصوت الذي تريد استبداله بالصوت 

.PSR-A2000

لوحة التحكم بمزج األصوات
– حترير مستوى الصوت والتوازن النغمي–
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–]1 st[ 
]3 st[

VOICE NAME.)املراد استبداهلا )االصوات املستعملة يف العادة عند العزف XG خيتار االصوات

–]4 st[ 
]6 st[

REVOICE TO SONG AUTO خيتار االصوات املتعود استعامهلا لتعويض االصوات )عند ضبط
.)ON عىل تشغيل REVOICE

[F]ALL REVOICE.PSR-A2000 القابلة للتعويض باألصوات الغنية واالصلية XG يعوض كل االصوات

[I] BASIC
REVOICE

يستبدل فقط األصوات املوىص هبا املالئمة لعزف األغنية.

[J] ALL NO
REVOICE

ترجع مجيع األصوات اىل أصوات XG األصلية.

اضغط الزر [8 s] (OK) لتطبيق هتيئات إعادة الصوت.  2
.)CANCEL( [8 t] إللغاء عملية إعادة الصوت، اضغط الزر مالحظة 

.ON عىل وضع التشغيل SONG AUTO REVOICE لضبط وظيفة ]F[ اضغط الزر ،VOL/VOICE يف صفحة  3
FILTER حترير مقاييس

[I]/[D] HARMONIC
CONTENT

يمكنك من تعديل تأثري الرنني )صفحة 109( لكل قسم.

[J]/[E]BRIGHTNESS.)109 حيدد وضوح الصوت لكل قسم بواسطة تعديل تردد القطع )صفحة
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TUNE حترير قياسات

 /[B]/[A] 
[G]/[F]

 PORTAMENTO
TIME

االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى Portamento هي وظيفة تكّون مقطع انتقايل سلس يف 
طبقة الصوت من النوتة األوىل اىل النوتة التالية املعزوفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. حيدد 

وقت االنتقال التدرجيي من نغمة اىل أخرى Portamento وقت املقطع االنتقايل لطبقة 
الصوت. القيم األعىل تؤدي اىل وقت أطول لتغري طبقة الصوت. ضبط هذه الوظيفة عىل 
"0" يؤدي اىل عدم التأثري. هذا القياس متوفر عندما يكون قسم لوحة املفاتيح املوسيقية 

املختار مضبوطًا عىل الصوت األحادي.

[H]/[C] PITCH BEND
RANGE

حيدد نطاق درجة طبقة الصوت لكل قسم لوحة مفاتيح موسيقية املتأثر بالتحكم بعصا 
التوجيه. النطاق هو من "0" إىل "12" مع كون كل خطوة توافق نصف نوتة.

[I]/[D]OCTAVE حيدد مدى تغيري طبقة الصوت بمقدار نغامت ثامنية، أكرب من النغامت الثامنية صعودا أو نزوال
 لكل قسم للوحة املفاتيح املوسيقية. القيمة املضبوطة هنا مضافة إىل التهيئة عرب االزرار 

.[-]/[+] UPPER OCTAVE 

[J]/[E]TUNING.حيدد طبقة الصوت لكل قسم للوحة املفاتيح املوسيقية

–]1 st[ 
]3 st[

TRANSPOSE أو عزف األغنية )MASTER( يمكنك من ضبط حتويل طبقة صوت اآللة املوسيقية
)SONG( أو صوت لوحة املفاتيح املوسيقية )KEYBOARD( عىل التوايل. الرجاء 

مالحظة أن "KEYBOARD" أيضا حيول طبقة صوت لوحة املفاتيح املوسيقية لعزف 
Style واالزرار املتعددة )بام أهنا متأثرة أيضا بعزف لوحة املفاتيح املوسيقية يف القسم 

االيرس(.
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EFFECT حترير مقاييس

اختيار نوع التأثري

اضغط الزر [F] (TYPE) يف صفحة EFFECT لشاشة لوحة التحكم بمزج األصوات.  1
يتم استدعاء شاشة اختيار نوع التأثري.

.BLOCK 2[ الختيار نوع st[/]1 st[ استعمل االزرار  2
خصائص التأثرياألقسام القابلة للتأثريجمموعة التأثري

REVERBينتج حميطا دافئا مثل العزف داخل قاعة حفالت موسيقية أو مجيع األقسام
نادي موسيقى اجلاز.

CHORUSينتج صوتا غنيا "ممتلئا" وكأنه يتم عزف عدة أقسام مع بعض مجيع األقسام
بنفس الوقت. باالضافة لذلك، يمكن اختيار مؤثرات )مثل 

الصدى، التأخري، الخ( من نوع آخر يف جمموعة املؤثرات هذه.

DSP1 SONG ،STYLE PART
CHANNEL 1–16

هذا املؤثر يطبق فقط عىل اقسام Style/األغنية.

،DSP2
،DSP3
DSP4

،RIGHT 2 ،RIGHT 1 
SONG ،LEFT 

CHANNEL 1-16

أية جمموعات DSP غري مستعملة يتم تعيينها تلقائيًا لألقسام 
املناسبة )القنوات( كام هو مطلوب. توجد جمموعة DSP متوفرة 

فقط ألحد اقسام لوحة املفاتيح املوسيقية أو اقسام االغنية.

عند ضبط قياس "Connection" لـ DSP1 )خمتار يف اخلطوة 3 لـقسم "حترير وحفظ املؤثر" يف الصفحة 171( عىل "System"، سيطبق املؤثر  مالحظة 
DSP1 عموما عىل Style واالغنية. عند ضبطه عىل "Insertion"، سيكون املؤثر DSP1 مثله مثل املجموعات DSP االخرى وسيطبق فقط عىل 

القسم )االقسام( املختارة يف اخلطوة 3.

استعمل األزرار ]st[/]3 st 4[ الختيار القسم الذي تريد أن تطبق عليه التأثري.  3
.DSP1 أو CHORUS أو REVERB الرجاء مالحظة ان جزءا ال يمكن اختياره اذا كانت املجموعة املختارة هي

.CATEGORY 6[ الختيار نوع st[/]5 st[ استعمل االزرار  4
.TYPE 8[ الختيار املؤثر st[/]7 st[ استعمل االزرار  5

إذا أردت أن حترر قياسات التأثري، اذهب اىل العملية التالية.



ي –
غم

 الن
زن

توا
وال

ت 
صو

ى ال
ستو

ر م
حتري

 –
ت 

صوا
األ

ج 
مز

م ب
حك

 الت
حة

لو

8

171       PSR-A2000 كتّيب املالك

حترير وحفظ املؤثر

اضغط الزر ]F[ الستدعاء شاشة العرض لتحرير قياسات التأثري.  1

اذا كنت قد اخرتت احدى جمموعات املؤثر DSP2–4 يف "اختيار نوع تأثري"، اخلطوة 2:  2
يمكنك حترير قياساهتا القياسية وكذلك قياسها املتغرّي.

.[E] الختيار قياسها املتغرّي، اضغط الزر .[B] الختيار النوع القيايس للقياسات، اضغط الزر
"مقياس التغري" هو القياس الذي يمكنه تشغيله أو ايقافه بالضغط عىل الزر [VARIATION] عىل اللوحة. مالحظة 

اخرت أحد القياسات التي تريد حتريرها باستعامل االزرار ]st[/]4 st 5[، ثم قم بتعديل القيمة باستعامل   3
.]7 st[/]6 st[ االزرار

اذا كنت قد اخرتت جمموعة التأثري REVERB أو CHORUS أو DSP1 يف اخلطوة 2، يمكنك تعديل مستوى عودة املؤثر 
.[8 st] بالضغط عىل الزر

العادة اختيار جمموعة املؤثر، الفئة والنوع، استعمل االزرار [1 st]–[st 3]. يتم عرض ترتيب التأثري املعاد اختياره يف 
أعىل صندوق اجلانب اليسار عىل شاشة العرض.

تذكر أنه يف بعض احلاالت يمكن أن ينتج ضجيج عند تعديل قياسات املؤثر اثناء العزف عىل اآللة املوسيقية. مالحظة 
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اضغط الزر [I] (SAVE) الستدعاء شاشة العرض حلفظ تأثريك األصيل.  4

استعمل االزرار ]st[–]3 st 6[ الختيار الوجهة حلفظ املؤثر.  5
خيتلف احلد األقىص لعدد املؤثرات التي يمكن حفظها حسب جمموعة التأثري.

اضغط الزر [I] (SAVE) حلفظ املؤثر.  6
عند استدعاء املؤثر املحفوظ، استعمل نفس االسلوب كام يف اخلطوات 4–5 لـ "اختيار نوع التأثري".
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EQ حترير قياسات

[B]/[A]TYPE.الرئييس املرغوب. هذا يؤثر عىل صوت اآللة املوسيقية عمومًا EQ خيتار نوع

[F]EDIT.174 الرئييس. راجع صفحة EQ لتحرير

[I]/[D]EQ HIGH.لكل قسم EQ يعزز أو خيفف النطاق العايل

[J]/[E]EQ LOW.لكل قسم EQ يعزز أو خيفف النطاق املنخفض

املعادل )يسمى أيضًا "EQ"( هو معالج صوت يقوم بتقسيم طيف الرتدد اىل نطاقات متعددة يمكن تعزيزها أو قطعها حسب احلاجة 
لتكييف استجابة الرتدد عمومًا. عادة يستعمل املعادل لتصحيح الصوت الصادر من السامعات ليتالءم مع الطبيعة اخلاصة للغرفة. مثال، 

يمكنك قطع بعض ترددات املدى املنخفض عند العزف يف أماكن كبرية يكون فيها الصوت عايل "اهلدير"، أو تعزيز الرتددات العالية يف 
الغرف واألماكن املغلقة التي يكون فيها الصوت نسبيًا "غري حيوي" وخاليا من الصدى.

اآللة املوسيقية جمهزة بمعادل EQ رقمي مخايس-النطاق عايل الدرجة. بواسطة هذه الوظيفة، —يمكن إضافة ضبط نغمة—تأثري هنائية 
اىل خرج آلتك املوسيقية. يمكنك اختيار إحدى التهيئات EQ اخلمس املضبوطة مسبقًا عىل شاشة عرض EQ. يمكنك حتى تكوين 

.EQ حسب طلبك بواسطة تعديل نطاقات الرتدد، وحفظ التهيئات عىل احد نوعي معادل املستخدم الرئييس EQ هتيئات

0

)"Q" أو "Shape" ازديادعرض نطاق الرتدد )يسمى أيضًا

Freq

)الرتدد(

→ النطاقات اخلمس  LOW
EQ1

LOWMID
EQ2

MID
EQ3

HIGHMID
EQ4

HIGH
EQ5
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حترير وحفظ EQ الرئييس املختار

اضغط الزر [F] (EDIT) يف صفحة EQ لشاشة لوحة التحكم بمزج األصوات.  1
.MASTER EQ EDIT يتم استدعاء شاشة

استعمل األزرار [A]/[B] الختيار نوع EQ مضبوط مسبقًا.  2
قياسات املجموعة اخلاصة بنوع EQ املختار تظهر تلقائيا اسفل الشاشة.

استعمل األزرار ]st[–]3 st 7[ لتعزيز أو قطع كل نطاق من النطاقات اخلمس.  3
استعمل الزر [st 8] لتعزيز أو قطع مجيع النطاقات اخلمس معًا بنفس الوقت.

اضبط Q )عرض نطاق الرتدد( و FREQ )تردد املركز( للنطاق املختار يف اخلطوة 3.  4
لتعديل عرض نطاق الرتدد )يسمى ايضا "شكل" أو "Q"(، استعمل االزرار [st 1]. كلام كانت قيمة Q أعىل، يكون عرض 

نطاق الرتدد أضيق.
لتعديل FREQ )تردد مركزي(، استعمل االزرار [st 2]. خيتلف مدى FREQ املتوفر لكل نطاق.

اضغط الزر ]H[ أو ]STORE 1(  ]I أو 2( حلفظ نوع EQ املحرر.  5
.[B]/[A] باستعامل االزرار EQ املحفوظ من شاشة اجلدول EQ يمكن استدعاء .EQ يمكن تكوين وحفظ لغاية نوعني من
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هذه الوظيفة مرشوحة بالكامل يف قسم عمليات التشغيل األساسية. راجع صفحة 88.

السالمل الرشقية
– – ضبط السالمل األصلية 

التوصيالت
– – استخدام آلتك املوسيقية مع األجهزة األخرى 

هتيئات موجه التحكم القدمي/آمر التحكم القدمي
تعيني وظائف حمددة لكل دواسة قدمية

يمكن تغيري الوظائف املتاحة ملوجه التحكم القدمي أو آمر التحكم القدمي املوصول بواسطة التهيئة املبدئية — عىل سبيل املثال، تتيح 
لك استخدام موجه التحكم القدمي لبدء/ايقاف عزف Style، أو استخدام آمر التحكم القدمي الستخراج درجات طبقة الصوت.

للمعلومات حول كيفية توصيل دواسة قدمية أو أية أنواع من الدواسات التي يمكن وصلها، راجع قسم عمليات التشغيل األساسية  مالحظة 
)صفحة 92(.

استدع شاشة التشغيل.  1
TAB [E][F] FOOT PEDAL ← [D] CONTROLLER ← ]FUNCTION[

استخدم األزرار [A]/[B] الختيار دواسة واحدة من دواستني قدميتني التي سوف يتم تعيني الوظيفة عليها.  2
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استخدم االزرار ]st 1[ الختيار الوظيفة املراد تعيينها عىل الدواسة املحددة يف اخلطوة 2.  3
للتفاصيل حول القياسات القابلة للتحرير، راجع الصفحات 176–178.

يمكنك أيضا حتديد الوظائف االخرى للدواسة—نقطة البداية/النهاية لألغنية )صفحة 148( وتسلسل التسجيل )صفحة 164(. اذا قمت بتحديد  مالحظة 
وظائف متعددة للدواسة، األولوية هي: نقطة البداية/النهاية لألغنية ← تسلسل تسجيل ← الوظائف حمددة هنا.

استعمل االزرار ]st[–]2 st 8[ لضبط تفاصيل الوظائف املختارة )اجلزء الذي يطبق فيه الوظيفة، الخ(.  4
ختتلف القياسات املتوفرة عىل الوظيفة املختارة يف اخلطوة 3.

.]I[ اذا كان ذلك رضوريا، اضبط قطبية الدواسة باستعامل الزر  5
قد خيتلف تشغيل/إيقاف الدواسة تبعًا للدواسة التي اوصلتها باآللة املوسيقية. عىل سبيل املثال، الضغط عىل دواسة واحدة 

يؤدي اىل تشغيل الوظيفة املختارة، بينام يؤدي ضغط دواسة خمتلفة الصنع/املاركة اىل إيقاف نفس الوظيفة. عند الرضورة، 
استخدم هذه التهيئة لعكس العملية.

وظائف الدواسة القابلة للتعيني■■
بالنسبة للوظائف املشري إليها بالعالمة "*"، استخدم فقط آمر التحكم القدمي؛ ال يمكن انجاز التشغيل الصحيح مع موجه 

التحكم القدمي.

*VOLUME تتيح لك هذه الوظيفة استعامل آمر التحكم القدمي للسيطرة عىل مستوى الصوت. تستطيع
تشغيل/إيقاف وظيفة الدواسة لكل جزء عىل هذه الشاشة.

SUSTAIN تتيح لك هذه الوظيفة استعامل الدواسة للتحكم بتمديد الصوت. عندما تضغط عىل الدواسة
وتستمر بالضغط عليها، يكون جلميع النوتات املوسيقية التي تعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية 
متديد صوتية طويلة. اطلق الدواسة فورًا لتتوقف )تتضاءل( أية نوتات موسيقية ممددة. تستطيع 

تشغيل/إيقاف وظيفة الدواسة لكل جزء من لوحة املفاتيح املوسيقية عىل هذه الشاشة.

SOSTENUTO إذا كنت تعزف نوتة موسيقية .Sostenuto تتيح لك هذه الوظيفة استعامل الدواسة للتحكم بمؤثر
أو نغامت متآلفة عىل لوحة املفاتيح املوسيقية وضغطت عىل الدواسة بينام حتتفظ بالنوتة )النوتات( 
املوسيقية، سوف تتم متديد النوتات املوسيقية كلام واصلت الضغط عىل الدواسة. مع ذلك، ال تتم 

متديد النوتات املوسيقية الالحقة. مثاًل، هذا جيعل من املمكن متديد النغامت املوسيقية، أثناء العزف 
املتقطع staccato لبقية النوتات املوسيقية. تستطيع تشغيل/إيقاف وظيفة الدواسة لكل جزء من 

لوحة املفاتيح املوسيقية عىل هذه الشاشة.
هذه الوظيفة ال تؤثر عىل أي من أصوات األرغن الفلوت، حتى ولو تم حتديدها للدواسات القدمية. مالحظة 

SOFT تتيح لك هذه الوظيفة استعامل الدواسة للتحكم باملؤثر املعتدل. ضغط هذه الدواسة يقلل من
مستوى الصوت ويغري جرس النوتات املوسيقية التي تعزفها. هذه مؤثرة فقط ألصوات معينة 

ومالئمة. تستطيع تشغيل/إيقاف وظيفة الدواسة لكل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية عىل هذه 
الشاشة.

GLIDE .عند ضغط هذه الدواسة، تتغري درجة النغمة، وتعود اىل الدرجة العادية عند إطالق الدواسة
القياسات التالية يمكن ضبطها هلذه الوظيفة عىل هذه الشاشة.

UP/DOWN
حيدد ما إذا يتم رفع )ارتفاع( أو خفض )انخفاض( تغيري طبقة الصوت.

RANGE
حيدد نطاق تغيري طبقة الصوت، حسب نصف نوتات.

ON SPEED
حيدد رسعة تغيري طبقة الصوت عند ضغط الدواسة.

OFF SPEED
حيدد رسعة تغيري طبقة الصوت عند حترير الدواسة.

LEFT ،RIGHT 1 ،2
يضبط وظيفة الدواسة عىل تشغيل أو إيقاف لكل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية.
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PORTAMENTO االنزالق السلس بني النوتات املوسيقية( عندما تكون( portamento يمكن استخراج مؤثر
الدواسة مضغوطة. يتم استخراج مؤثر portamento عندما يتم عزف النوتات املوسيقية بنموذج 

متسق )مثاًل يتم عزف النوتة املوسيقية بينام يتم االحتفاظ بالنوتة املوسيقية السابقة(. يمكن أيضًا 
ضبط وقت االنتقال التدرجيي portamento من شاشة لوحة التحكم بمزج األصوات )صفحة 
169(. تستطيع تشغيل/إيقاف وظيفة الدواسة لكل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية عىل هذه 

الشاشة.
هذه الوظيفة ال تؤثر عىل أي من أصوات األرغن الفلوت، حتى ولو تم حتديدها للدواسات القدمية. مالحظة 

*PITCH BEND تتيح لك هذه الوظيفة بتوجيه درجة النوتات املوسيقية نحو االرتفاع أو االنخفاض باستعامل
الدواسة. القياسات التالية يمكن ضبطها هلذه الوظيفة عىل هذه الشاشة.

UP/DOWN
حيدد ما إذا يتم رفع )ارتفاع( أو خفض )انخفاض( تغيري طبقة الصوت.

RANGE
حيدد نطاق تغيري طبقة الصوت، حسب نصف نوتات.

LEFT ،RIGHT 1 ،2
يضبط وظيفة الدواسة عىل تشغيل أو إيقاف لكل قسم من لوحة املفاتيح املوسيقية.

*JOYSTICK +Y/-Y تقوم هذه الوظيفة بتطبيق مؤثرات تغيري طبقة الصوت/ مثل الرجرجة، عىل النوتات املوسيقية التي
تعزف عىل لوحة املفاتيح املوسيقية. تستطيع تشغيل/إيقاف وظيفة الدواسة لكل قسم من لوحة 

املفاتيح املوسيقية عىل هذه الشاشة.

DSP VARIATION .عىل اللوحة [DSP VARI.] نفس اليشء بالنسبة للزر

HARMONY/ECHO.[HARMONY/ECHO] يعمل نفس زر

SCORE PAGE +/–.)أثناء توقف األغنية، تستطيع الرجوع اىل الصفحة التالية/السابقة للقطعة املوسيقية )صفحة واحدة كل مرة

LYRICS PAGE +/–.)أثناء توقف األغنية، تستطيع الرجوع اىل الصفحة التالية/السابقة لكلامت االغنية )صفحة واحدة كل مرة

TEXT PAGE +/–.)يمكنك الذهاب اىل صفحة النص التالية/السابقة )صفحة واحدة كل مرة

SONG PLAY/PAUSE.)PLAY/PAUSE( [F/y y] SONG نفس اليشء بالنسبة للزر

STYLE START/STOP.]START/STOP[ STYLE CONTROL يعمل نفس زر

TAP TEMPO.[TAP TEMPO] يعمل نفس زر

SYNCHRO START.[SYNC START] يعمل نفس زر

SYNCHRO STOP.[SYNC STOP] يعمل نفس زر

INTRO 1–3.]III[–]I[ INTRO يعمل نفس زر

MAIN A–D.]D[–]A[ MAIN VARIATION  يعمل نفس ازرار

FILL DOWN.يعزف اإلضافة، التي تتبع تلقائيًا القسم الرئييس من الزر مبارشًة اىل اليسار

FILL SELF.يعزف اإلضافة

FILL BREAK.يعزف حلنًا منفردًا

FILL UP.يعزف اإلضافة، التي تتبع تلقائيًا القسم الرئييس من الزر مبارشًة اىل اليمني

ENDING1-3.]III[–]I[ ENDING/rit. يعمل مثل األزرار

FADE IN/OUT.[FADE IN/OUT] يعمل مثل الزر

 FINGERD/FING ON
BASS

تقوم الدواسة بالتغيري بني أوضاع العزف باألصابع وتشغيل اجلهري بالتناوب )صفحة 114(.
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BASS HOLD عزف املصاحب حتى Style بينام تضغط عىل الدواسة، سوف حتتفظ بنغمة اجلهري اخلاصة بواسطة
 لو تغريت النغامت املتآلفة أثناء عزف Style. إذا ضبطت وضع العزف باألصابع عىل 

"AI FULL KEYBOARD". فإن الوظيفة ال تعمل.

PERCUSSION تستطيع .[8 st]–[4 st] تعزف الدواسة آلة النقر املوسيقية املختارة بواسطة األزرار
استخدام لوحة املفاتيح املوسيقية الختيار آلة النقر املوسيقية املرغوبة.

عند اختيار آلة النقر املوسيقية بضغط مفتاح عىل لوحة املفاتيح املوسيقية، الرسعة التي تضغطه هبا حتدد  مالحظة 
مستوى صوت النقر.

RIGHT 1 ON/OFF.]RIGHT 1[ PART ON/OFF يعمل مثل الزر

RIGHT 2 ON/OFF.]RIGHT 2[ PART ON/OFF يعمل مثل الزر

LEFT ON/OFF.]LEFT[ PART ON/OFF يعمل مثل الزر

OTS +/-.يستدعي التهيئة التالية/السابقة لوضع اللمسة الواحدة
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MIDI هتيئات

يف هذا القسم، يمكنك انجاز التهيئات املتعلقة بـ MIDI لآللة املوسيقية. إن PSR-A2000 توفر لك جمموعة تتكون من عرشة روافد 
مربجمة بشكل مسبق والتي تتيح لك إعادة ترتيب اآللة املوسيقية بشكل فوري وسهل بحيث تطابق الربنامج التطبيقي MIDI اخلاص أو 

.USER األداة اخلارجية. يمكنك أيضًا، حترير الروافد املربجمة مسبقًا وحفظها لغاية عرشة من الروافد األصلية عىل صفحة
 ←TAB [E][F] SYSTEM RESET ← [I] UTILITY ← [FUNCTION] :USB يمكنك حفظ نامذجك االصلية كملف واحد عىل جهاز ختزين  مالحظة 

MIDI SETUP FILES [G]. راجع صفحة 190.

استدع شاشة التشغيل.   1
  [H] MIDI ← [FUNCTION]

اخرت نموذجا مربجما مسبقا من الصفحة PRESET )صفحة 180(.   2
.USER يمكنك أيضا اختيار النموذج من صفحة ،USER اذا كنت قد كونت نموذجك االصيل وحفظته عىل صفحة

اضغط الزر [8 t] (EDIT) الستدعاء الشاشة MIDI لتحرير النموذج املختار.  3
استعمل االزرار TAB [F][E] الستدعاء شاشة التهيئة ذات الصلة.  4

هتيئات نظام MIDI )صفحة 181(    SYSTEM

هتيئات إرسال MIDI )صفحة 182(    TRANSMIT

هتيئات استقبال MIDI )صفحة 183(    RECEIVE

   MIDI بواسطة البيانات التي تم استقباهلا عرب Style هتيئات نغمة اجلهري املوسيقية للنغامت املتآلفة لعزف  BASS
)صفحة 184(

هتيئات نوع النغامت املتآلفة لعزف Style بواسطة التي تم استقباهلا عرب MIDI )صفحة 184(    CHORD DETECT

.MIDI للعودة اىل شاشة اختيار رافد ]EXIT[ عندما تنتهي من التحرير، اضغط زر  5
اخرت شاشة جدول USER باستعامل االزرار TAB [F][E]، ثم اضغط الزر [6 t] (SAVE) حلفظ النموذج املحرر.  6
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روافد MIDI املربجمة مسبقًا■■

ينقل مجيع األقسام بضمنها أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية )RIGHT 1، 2 وLEFT(، باستثناء ALL Parts )مجيع األقسام(
أقسام األغنية.

KBD & STYLE .باستثناء كيفية إدارة أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية "ALL PARTS" بشكل رئييس نفس طريقة
يتم معاجلة أقسام اليد اليمنى باعتبارها "UPPER" بدالً من RIGHT 1، 2 ويتم معاجلة قسم اليد 

."LOWER" اليرسى باعتبارها

Master KBD )العازف 
الرئييس( 

يف هذه التهيئة، تعمل اآللة املوسيقية باعتبارها "العازف الرئييس" عىل لوحة املفاتيح املوسيقية، الذي 
يعزف ويتحكم يف واحد أو أكثر من مولدات النغامت املوسيقية أو األدوات األخرى )مثل 

الكمبيوتر/ضابطة التعاقب(.

يتم ضبط مجيع قنوات اإلرسال لكي تطابق قنوات األغنية 16-1. يستعمل هذا لعزف بيانات االغنية Song )أغنية(
مع مولد نغامت خارجي ولتسجيل بيانات االغنية عىل ضابطة التعاقب اخلارجية.

Clock Ext )الساعة 
اخلارجية( 

االستامع أو التسجيل )األغنية أو Style أو االزرار املتعددة، الخ( يتزامن مع ساعة MIDI اخلارجية 
بدالً من الساعة املركبة يف اآللة املوسيقية. جيب استخدام هذا الرافد عندما تود ضبط درجة رسعة 

العزف عىل أداة MIDI املوصولة باآللة املوسيقية.

MIDI Accord 1 وعزف مولدات النغمة املوسيقية من لوحة املفاتيح MIDI بنقل بيانات MIDI يتيح لك أكورديون
املوسيقية وأزرار اجلهري/النغامت املتآلفة لألكورديون. كام يتيح لك هذا الرافد عزف األحلان 

املوسيقية عىل لوحة املفاتيح املوسيقية والتحكم بعزف Style عىل اآللة املوسيقية بواسطة أزرار اليد 
اليرسى.

MIDI Accord 2 املذكورة أعاله، باستثناء النغامت املوسيقية للنغامت "MIDI Accord 1" بشكل رئييس نفس طريقة
املتآلفة/اجلهري التي عزفتها باستعامل يدك اليرسى عىل أكورديون MIDI واملعروفة أيضًا بأحداث 

.MIDI النغمة املوسيقية

MIDI Pedal 1 عزف مولدات النغمة املوسيقية املوصولة بقدمك )وهي مرحية عىل MIDI تتيح لك وحدات دواسة
وجه اخلصوص لعزف مقاطع النغمة املوسيقية املفردة للجهري(. يتيح لك هذا الرافد عزف/التحكم 

.MIDI بواسطة وحدة الدواسة Style بأول نغمة متآلفة يف عزف

MIDI Pedal 2.MIDI باستعامل وحدة دواسة Style يتيح لك هذا الرافد عزف مقطع اجلهري لعزف

MIDI OFF.مرسلة أو إشارات يتم استالمها MIDI ال توجد إشارات
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MIDI هتيئات نظام

الرشوحات هنا تطبق عىل صفحة SYSTEM يف اخلطوة 4 صفحة 179. 
.[8 st]–[1 st] باستعامل االزرار OFF/ON الختيار القياسات )باالسفل(، ثم اضبط الوضع [B]/[A] استعمل االزرار

1 Local Control

تشغيل أو إيقاف مفتاح التحكم املحيل بكل جزء. عند ضبط مفتاح التحكم املحيل عىل وضع التشغيل "ON"، تتحكم لوحة 
املفاتيح املوسيقية التابعة لآللة املوسيقية بمولد النغمة الداخلية له )حميل(، إلتاحة عزف األصوات الداخلية بشكل مبارش من 

لوحة املفاتيح املوسيقية. إذا قمت بضبط مفتاح التحكم املحيل عىل وضع اإليقاف "OFF"، يتم فصل لوحة املفاتيح املوسيقية 
ومفاتيح التحكم من الداخل، عن قسم مولد النغمة املوسيقية لآللة املوسيقية بحيث ال خيرج أي صوت عندما تعزف عىل 

 MIDI لوحة املفاتيح املوسيقية أو تستخدم مفاتيح التحكم.  عىل سبيل املثال، تتيح لك هذه التهيئة استعامل ضابطة التعاقب
اخلارجية لعزف األصوات الداخلية لآللة املوسيقية، واستخدام لوحة املفاتيح لآللة املوسيقية يف تسجيل النغامت املوسيقية عىل 

ضابطة التعاقب اخلارجية و/أو عزف مولد النغمة املوسيقية اخلارجية.

2 هتيئة الساعة، الخ.

■■CLOCK

حتدد فيام إذا تم التحكم باآللة املوسيقية بواسطة الساعة الداخلية هلا أو ساعة MIDI املفردة التي يتم استالمها من أداة 
خارجية. إن INTERNAL هي التهيئة العادية للساعة عند العزف عىل اآللة املوسيقية بمفردها أو كلوحة مفاتيح موسيقية 
رئيسية للتحكم باألدوات اخلارجية. إذا كنت تستخدم اآللة املوسيقية مع ضابطة تعاقب خارجية، مثل كمبيوتر MIDI، أو 

أداة MIDI أخرى، وتود بتزامنها مع تلك األداة، اضبط هذا القياس عىل التهيئة املالئمة: USB 1 ،MIDI أو USB 2.يف هذه 
احلالة، تأكد من أن األداة اخلارجية موصولة بشكل صحيح )مثاًل بطرف اآللة املوسيقية MIDI IN(، والذي ينقل إشارة ساعة 

MIDI بشكل صحيح.

اذا كانت الساعة مضبوطة عىل غري INTERNAL أو Style أو االغنية أو االزرار املتعددة ال يمكن عزفها من أزرار اللوحة. مالحظة 
■■TRANSMIT CLOCK

تضبط ساعة MIDI (F8) عىل وضع التشغيل أو اإليقاف. عند الضبط عىل وضع اإليقاف OFF، ال يتم نقل بيانات ساعة 
.Style أو البدء/اإليقاف حتى لو تم االستامع اىل األغنية أو MIDI

■■RECEIVE TRANSPOSE

حيدد فيام إذا تم تغيري هتيئة اآللة املوسيقية أو ال التي تطبق عىل أحداث النوتة املوسيقية التي يتم استالمها بواسطة اآللة 
.MIDI املوسيقية عرب

■■START/STOP

حيدد فيام إذا الرسائل القادمة FA )البدء( و FC )اإليقاف( تؤثر عىل عزف Style أو األغنية.
MESSAGE SW 3 )تغيري الرسالة(

■■SYS/EX.

تؤدي هتيئة "Tx" اىل تشغيل أو إيقاف إرسال MIDI اخلاص بالرسائل املقصورة لنظام MIDI. كام تؤدي هتيئة "Rx" اىل 
تشغيل أو إيقاف استقبال MIDI ومتييز الرسائل املقصورة لنظام MIDI التي تم توليدها بواسطة أجهزة خارجية.

■■CHORD SYS/EX.

تعمل هتيئة "Tx" عىل تشغيل أو إيقاف نظام اإلرسال MIDI اخلاص بالبيانات MIDI املقصورة عىل النغامت املتآلفة )حتديد 
النغامت املتآلفة، اجلذر والنوع(. تقوم هتيئة "Rx" بتشغيل أو إيقاف استقبال MIDI ومتييز النغامت املتآلفة MIDI للبيانات 

املقصورة التي تم توليدها بواسطة جهاز خارجي.
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MIDI هتيئات إرسال

الرشوحات هنا تطبق عىل الصفحة TRANSMIT يف اخلطوة 4 صفحة 179. حيدد هذا أية أقسام سيتم ارساهلا كبيانات MIDI التي من 
.MIDI  خالهلا سيتم ارسال بيانات

تومض النقاط املطابقة لكل قناة 
)16-1( ملدة وجيزة كلام يتم إرسال 

البيانات عىل القناة )القنوات(.

استعمل األزرار ]B[/]A[ أو ]st[/]1 st 2[ الختيار قسم تغيري هتيئات االرسال.   1
باستثناء اجلزءين التاليني، أن املظهر النسبي لألجزاء هو نفسه لتلك التي تم رشحها يف مكان ما من قسم عمليات التشغيل 

األساسية.

UPPER

يتم العزف عىل اجلانب األيمن للوحة املفاتيح املوسيقية من نقطة الفصل لألصوات )RIGHT 1 و/أو 2(.

LOWER

يتم العزف عىل اجلانب األيرس للوحة املفاتيح املوسيقية من نقطة الفصل لألصوات. وال يتأثر هذا بحالة التشغيل/إيقاف زر 
.[ACMP]

استعمل االزرار ]st 3[ الختيار قناة التي عربها سيتم ارسال القسم املختار.  2
إذا تم تعيني أجزاء عديدة وخمتلفة عىل نفس قناة اإلرسال، سوف يتم دمج رسائل MIDI املنقولة عىل قناة مفردة - ينتج عن ذلك أصوات غري متوقعة  مالحظة 

ووقوع خلل يف أداة MIDI املوصولة.
ال يمكن نقل األغاين املحمية حتى لو كانت قنوات األغنية 16–1 املناسبة خمتارة لإلرسال. مالحظة 

سل. استعمل االزرار ]st[–]4 st 8[ لتحديد انواع البيانات التي سرترُ  3
 .TRANSMIT/RECEIVE التالية عىل شاشة MIDI يمكن ضبط رسائل

155 ............................ صفحة  NOTE )أحداث النوتة(

155 CC )تغيري املفتاح(.................................. صفحة 

155 ................................ صفحة  PC )تغيري الربنامج(

155 PB )درجة طبقة الصوت(........................... صفحة 

155 AT )بعد اللمسة(................................... صفحة 
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MIDI هتيئات استقبال

الرشوحات هنا تطبق عىل الصفحة RECEIVE يف اخلطوة 4 صفحة 179. حيدد هذا أية أقسام سيتم استقباهلا كبيانات MIDI التي من 
.MIDI  خالهلا سيتم ارسال بيانات

تومض النقاط املطابقة لكل قناة )16-1( ملدة وجيزة كلام يتم 
استقبال البيانات عىل القناة )القنوات(.

استعمل األزرار ]B[/]A[ أو ]st[/]1 st 2[ الختيار القناة املراد استقباهلا.  1
.USB منفذين( بواسطة توصيلة x عرب 32 قناة )16 قناة MIDI استقبال رسائل PSR-A2000 تستطيع اآللة

استعمل االزرار ]st 3[ الختيارالقسم الذي عربه سيتم ارسال القناة املختارة.  2
باستثناء اجلزءين التاليني، أن املظهر النسبي لألجزاء هو نفسه لتلك التي تم رشحها يف مكان ما من قسم عمليات التشغيل 

األساسية.
KEYBOARD

تتحكم رسائل النغمة املوسيقية التي تم استالمها بأداء لوحة مفاتيح اآللة املوسيقية.
EXTRA PART 1-5

تم االحتفاظ بخمسة أجزاء خمصصة الستقبال ولعزف بيانات MIDI. عادًة، ال تستعمل هذه األجزاء من قبل اآللة املوسيقية 
نفسها. يمكن PSR-A2000 من استعامل 32 قناة ملولد النغمة املتعدد باستعامل هذه األقسام اخلمسة باإلضافة اىل األقسام.

استعمل االزرار ]st[–]4 st 8[ لتحديد انواع البيانات التي سترُستقبل.  3
MIDI وأطراف USB بواسطة طرف MIDI إرسال/استقبال

إن العالقة بني أطراف [MIDI] وطرف [USB] الذي يمكن استخدامه إلرسال/استقبال 32 قناة )16 قناة x منفذين( لرسائل 
MIDI كام ييل:

MIDI استقبال■l  MIDI ارسال l

[USB TO HOST] مقبس[MIDI IN] مقبس

التعامل مع املنفذ

USB1

دمج

MIDI/USB1
01–16

USB2
01–16

USB2

[MIDI OUT] مقبس [USB TO HOST] مقبس

MIDI/USB 01–16
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MIDI بواسطة استقبال Style هتيئة نغمة اجلهري املوسيقية لعزف

الرشوحات هنا تطبق عىل الصفحة BASS يف اخلطوة 4 صفحة 179. هذه التهيئات متكنك من حتديد نوتة الباص لعزف Style، املعتمد 
عىل رسائل النوتة املستقبلة عرب MIDI. تم متييز الرسائل املتعلقة بتشغيل/إيقاف النغمة املوسيقية عىل القناة )القنوات( املضبوطة عىل 

وضع التشغيل "ON" عىل أساس نغمة اجلهري املوسيقية اخلاصة بعزف Style النغامت املتآلفة. سوف يتم تعيني النغمة املوسيقية للجهري 
بغض النظر عن [ACMP] أو هتيئات نقطة الفصل. عندما تكون عدة قنوات بالتزامن مضبوطة عىل وضع التشغيل "ON"، يتم حتديد 

النغمة املوسيقية للجهري من بيانات MIDI املدجمة واملستلمة عرب القنوات.

استعمل األزرار [A]/[B] الختيار القناة.  1
.OFF أو إيقاف ON 8[ لضبط القناة املرغوبة عىل تشغيل st[–]1 st[ استعمل الزر  2

.)ALL OFF( [I] بالضغط عىل الزر OFF يمكنك أيضا ضبط كل القنوات عىل

MIDI بواسطة استقبال Style هتيئة نوع النغامت املتآلفة لعزف

الرشوحات هنا تطبق عىل الصفحة CHORD DETECT يف اخلطوة 4 صفحة 179. هذه التهيئات متكنك من حتديد نوع النغمة لعزف 
Style، املعتمد عل رسائل النوتة املستقبلة عرب MIDI. تم متييز الرسائل املتعلقة بتشغيل/إيقاف النغمة املوسيقية عىل القناة )القنوات( 
املضبوطة عىل وضع التشغيل "ON" باعتبارها نغامت موسيقية للنغامت املتآلفة املحددة يف عزف Style. تعتمد طريقة حتديد النغامت 

املتآلفة عىل نوعية العزف باألصابع. سوف يتم حتديد نوعيات النغامت املتآلفة بغض النظر عن [ACMP] أو هتيئات نقطة الفصل. عندما 
تكون عدة قنوات بالتزامن مضبوطة عىل وضع التشغيل "ON"، يتم حتديد نوعية النغامت املتآلفة من بني بيانات MIDI املدجمة 

واملستلمة عرب القنوات.

تقدم عملية التشغيل بشكل أسايس ومشابه للشاشة BASS أعاله.
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CONFIG 1

استدع شاشة التشغيل.  
TAB [E][F] CONFIG 1 ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION[

اخرت القياس املرغوب:
الزيادة التدرجيية/التضاءل التدرجيي  1

املرتونوم  2
قفل القياسات  3

النقر  4

Fade In/Out 1 )الزيادة التدرجيية/التضاءل التدرجيي( 

.[FADE IN/OUT] أو االغنية بواسطة الزر Style هذه املقاييس حتدد السلوك عند إظهار/تاليش

[3 st]FADE IN TIME حيدد الوقت الذي يستغرقه مستوى الصوت ليزداد تدرجييًا، أو للذهاب من احلد األدنى اىل
احلد األقىص )النطاق: 0- 20.0 ثانية(.

[4 st] FADE OUT
TIME

حيدد الوقت الذي يستغرقه مستوى الصوت ليتضاءل تدرجييًا، أو للذهاب من احلد األقىص 
اىل احلد األدنى )النطاق: 0- 20.0 ثانية(.

[5 st] FADE OUT
HOLD TIME

حيدد الوقت الذي يثبت به مستوى الصوت عىل 0 بعد التضاءل التدرجيي )النطاق: 5.0-0 
ثانية(.

Metronome 2 )املرتونوم(

[2 st]VOLUME.حيدد مستوى صوت املرتونوم
–[3 st]

[5 st]
SOUND.حيدد ما إذا سيتم االستامع حلدة اجلرس أم ال عند اإليقاع األول لكل ميزان

/[6 st]
[7 st]

 TIME 
SIGNATURE

حيدد إشارة وقت صوت املرتونوم. 

Parameter Lock 3 )قفل القياسات(

يتم استعامل هذه الوظيفة لعمل "قفل" لقياسات معينة )مثال، مؤثر، نقطة فصل، الخ.( لتجعلها قابلة لالختيار فقط بواسطة ضابط اللوحة 
— بمعنى آخر، بدال من التغيري بواسطة ذاكرة التسجيل أو الضبط بلمسة واحدة أو الباحث عن املوسيقى أو بيانات األغنية والتسلسل.

 استعامل األزرار [1 st]–[st 7] الختيار القياس املرغوب، وبعد ذلك قم بتأمينه بالزر MARK ON( [8 s](. اضغط الزر
MARK OFF( [8 t]( لفك التأمني.

Tap 4 )النقر( 

يمكنك هذا من ضبط صوت الطبل ورسعة الصوت التي ستسمع عند استعامل وظيفة النقر.
–[2 st] 

[4 st]
PERCUSSION.يتم اختيار اآللة املوسيقية

/[5 st] 
[6 st]

VELOCITY.يتم اختيار الرسعة

اخلدمة
– – القيام بتهيئات شاملة 
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CONFIG 2

استدع شاشة التشغيل.
TAB ]E[]F[ CONFIG 2 ← ]I[ UTILITY ← ]FUNCTION[

/[1 st] 
[2 st]

VOICE CATE-
 GORY BUT TON

OPTIONS

حتديد كيفية فتح شاشة اختيار الصوت عند ضغط احد أزرار اختيار صنف الصوت 
.VOICE

OPEN &•SELECT
يفتح شاشة اختيار الصوت مع الصوت املختار سابقا يف فئة الصوت املختارة تلقائيا )عند 

 .)VOICE ضغط أحد أزرار الصوت
OPEN ONLY

يفتح شاشة اختيار الصوت مع الصوت املختار حاليًا )عند ضغط احد أزرار الصوت 
.)VOICE

/[3 st] 
[4 st]

 DISPLAY VOICE
NUM BER

حيدد فيام إذا تم عرض الرقم وجمموعة األصوات املخزونة يف شاشة اختيار الصوت. هذه 
العملية مفيدة عندما تريد التحقق من قيم جمموعة التي اخرتهتا MSB/LSB ورقم تغيري 

الربنامج املراد حتديدها عند اختيار الصوت من أداة MIDI اخلارجية.
إن األرقام املعروضة هنا تبدأ من "1". وفقًا لذلك، تكون أرقام تغيري برنامج MIDI الفعيل أقل  مالحظة 

بواحد، بام أن رقم النظام يبدأ من "0".
بالنسبة لألصوات GS، رقم صوت الشاشة غري متوفر )ال يتم عرض أرقام تغيري الربنامج(. مالحظة 

/[5 st] 
[6 st]

 DISPLAY STYLE
TEMPO

خيتار ما إذا يتم عرض درجة رسعة العزف املبدئية لكل Style فوق اسم Style أو ال عىل 
.Style شاشة اختيار

/[7 st] 
[8 st]

 POPUP DIS PLAY
TIME

حيدد التوقيت الذي يتم فيه غلق النوافذ املنبثقة. )يتم عرض النوافذ املنبثقة عند الضغط عىل 
أزرار مثل TEMPO أو TRANSPOSE أو UPPER OCTAVE، الخ.(
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MEDIA

يمكنك ضبط أو تنفيذ عمليات مهمة متعلقة بالوسط لآللة املوسيقية. الكلمة "وسط" تشري إىل جهاز التخزينUSB املوصول.

استدع شاشة التشغيل.
TAB [E][F] MEDIA ← [I] UTILITY ← [FUNCTION]

[B]/[A]DEVICE LIST "PROPERTY" خيتار الوسط املرغوب الذي تريد للتثبت من الذاكرة املتبقية )راجع
باالسفل( أو قم بصياغة الوسط )راجع قسم عمليات التشغيل األساسية، صفحة 94(. 

[F]PROPERTY يمكنك فحص سعة الذاكرة .[B]/[A] يفتح الشاشة اخلاصة للوسط املختار بواسطة االزرار
املتبقية يف الوسط.

حجم الذاكرة املتبقية املعروض هو حجم تقريبي. مالحظة 

[H]FORMAT راجع قسم عمليات التشغيل .[B]/[A] يقوم بصياغة الوسط املختار بواسطة االزرار
األساسية )صفحة 94(. 

/[3 st] 
[4 st]

 SONG AUTO
OPEN

يقوم بتشغيل أو إيقاف وظيفة الفتح التلقائي لألغنية. عند ضبط هذا عىل "ON" ويتم إدخال 
الوسط املختار يف قائمة األجهزة باألعىل، تقوم اآللة املوسيقية باستدعاء األغنية األوىل يف 

الوسط تلقائيا.
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OWNER

استدع شاشة التشغيل.
TAB [E][F] OWNER ← [I] UTILITY ← [FUNCTION]

[D]BACKUP يمكنك من النسخ االحتياطي لكل البيانات املوجودة يف اآللة املوسيقية عىل جهاز التخزين
USB. راجع قسم عمليات التشغيل األساسية )صفحة 32(.

[E]RESTORE.USB يقوم بتحميل ملف النسخ االحتياطي من جهاز التخزين

[I]OWNER NAME يمكنك من ادخال اسمك عىل انك املالك. اسم املالك حمدد عىل شاشة البدء عند تشغيل
الطاقة. راجع قسم عمليات التشغيل األساسية )صفحة 17(.

/[4 st] 
[5 st]

LANGUAGE حيدد اللغة املستعملة لرسائل الشاشة. عند تغيري هذه التهيئة، ستظهر كل الرسائل حسب
اللغة املختارة.

/[7 st] 
[8 st]

VERSION.يعرض رقم االصدار هلذه اآللة املوسيقية
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SYSTEM RESET

هناك طريقتني إلعادة التهيئة يف الشاشة SYSTEM RESET: إعادة الضبط عىل التهيئة املربجمة يف املصنع واعادة الضبط حسب الطلب.

استدع شاشة التشغيل.
TAB [E][F] SYSTEM RESET ← [I] UTILITY ← [FUNCTION]

إعادة الضبط عىل 
التهيئة املربجمة يف 

املصنع )راجع أدناه(

اعادة الضبط حسب الطلب 
)راجع صفحة 190(

إعادة الضبط عىل التهيئة املربجمة يف املصنع—استعادة التهيئات املربجمة يف املصنع

متكنك هذه الوظيفة من إسرتجاع حالة اآللة املوسيقية لتهيئات املصنع األصلية. 

اخرت البند املرغوب املراد اسرتجاعه باستخدام االزرار [1st]–[3st] واضافة عالمة له بالضغط عىل الزر  1 
.(MARK ON) [4 s]

.)MARK OFF( [4 t] حلذف العالمة، اضغط الزر

SYSTEM SETUP للتفاصيل Data List يرجع مقاسات إعداد النظام عىل التهيئات األصلية املربجمة يف املصنع. راجع
حول القياسات اخلاصة بإعداد النظام.

MIDI SETUP USER املوجودة عىل شاشة عرض جدول املستخدم MIDI بام يف ذلك أنامط MIDI يرجع هتيئات
عىل احلالة األصلية املربجمة يف املصنع.

USER EFFECT املستخدم الرئييس EQ يرجع هتيئات تأثري املستخدم بام يف ذلك أنواع تأثري املستخدم وأنواع معادل
املكّون بواسطة شاشة عرض لوحة التحكم بمزج األصوات عىل التهيئات األصلية املربجمة يف 

املصنع.

MUSIC FINDER.يرجع بيانات الباحث عن املوسيقى )مجيع التسجيالت( عىل التهيئات األصلية املربجمة يف املصنع

FILES & FOLDERS املخزونة يف شاشة عرض جدول Expansion حيذف مجيع امللفات واملجلدات بام فيها املجلد
.USER املستخدم

REGIST حيذف مؤقتًا هتيئات ذاكرة التسجيل احلالية للمجموعة املختارة. يمكن أيضًا عمل نفس احلالة
بواسطة ضبط املفتاح [  ] )االستعداد/التشغيل( عىل وضع التشغيل أثناء متابعة الضغط عىل 

املفتاح B5 )املفتاح B املوجود عىل أقىص يمني لوحة املفاتيح املوسيقية(.

اضغط الزر [D] (FACTORY RESET) لتنفيذ عملية إعادة الضبط عىل التهيئة املربجمة يف املصنع جلميع البنود   2
املؤرشة.
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اعادة الضبط حسب الطلب—حفظ واستدعاء هتيئاتك األصلية كملف مفرد

للبنود يف األسفل، يمكنك حفظ هتيئاتك األصلية عىل شكل ملف مستقل الستدعائها يف املستقبل.

اعمل مجيع التهيئات املطلوبة عىل اآللة املوسيقية.  1
استدع شاشة التشغيل.  2

TAB [E][F] SYSTEM RESET ← [I] UTILITY ← [FUNCTION]

اضغط احد األزرار [F]-[I] الستدعاء شاشة العرض املتعلقة حلفظ بياناتك.  3
[F] SYSTEM SETUP

FILES
 ← [FUNCTION] يتم التعامل مع القياسات املضبوطة عىل شاشات العرض املتعددة مثل 

UTILITY [I] عىل شكل ملف إعداد نظام مستقل. راجع  Data List للتفاصيل حول 
القياسات اخلاصة بإعداد النظام.

[G] MIDI SETUP
FILES

يتم التعامل مع هتيئات MIDI التي حتتوي عىل أنامط MIDI عىل شاشة عرض جدول 
املستخدم USER عىل شكل ملف مستقل.

[H] USER EFFECT
FILES

يتم التعامل مع هتيئات تأثري املستخدم التي حتتوي عىل أنواع تأثري املستخدم وأنواع معادل 
EQ املستخدم الرئييس املكّون بواسطة شاشات عرض لوحة التحكم بمزج األصوات عىل 

شكل ملف مستقل.

[I] MUSIC FINDER
FILES

يتم التعامل مع مجيع التسجيالت املضبوطة مسبقًا واملكّونة للباحث عن املوسيقى عىل شكل 
ملف مستقل.

استعمل األزرار TAB [F][E] الختيار أحد اجلداول )غري اجلدول PRESET( الذي سيتم فيه حفظ هتيئاتك.  4
اضغط الزر [6 t] (SAVE) حلفظ ملفك.  5

الستدعاء ملفك، اضغط األزرار [F]–[I] املرغوبة عىل شاشة SYSTEM RESET، ومن ثم اخرت امللف املرغوب.  6
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دليل التحري عن اخللل وإصالحه

أمور عامة
تم تزويد التيار الكهربائي اىل اآللة املوسيقية. هذا أمرعادي.ُيسمع صوت طقة أو فرقعة عند تشغيل أو إيقاف القدرة.

ُتسمع الضوضاء إذا تم استخدام اهلاتف اخللوي بالقرب من اآللة املوسيقية أو إذا رن ُيسمع صوت ضوضاء من سامعات اآللة املوسيقية.
اهلاتف. أوقف تشغيل اهلاتف اخللوي، أو استخدمه بعيدًا عن اآللة املوسيقية.

يوجد اختالف طفيف يف جودة الصوت بني خمتلف النغامت املوسيقية التي يتم عزفها 
عىل لوحة املفاتيح املوسيقية.

يعترب هذا أمرًا عاديًا ونتيجة طبيعية لنظام عينة اآللة املوسيقية.

بعض األصوات هلا صوت متقلب.
يمكن مالحظة بعض الضوضاء أو الرجرجة يف الدرجات العالية من الصوت، تبعًا 

لنوعية االصوات.
يمكن قد ضبطت مستوى الصوت الرئييس عىل مستوى منخفض جدًا. اضبطه عىل املستوى العام للصوت منخفض جدًا، أو ال ُيسمع الصوت.

.[MASTER VOLUME] املستوى املالئم بواسطة القرص
 تم ضبط مجيع أجزاء لوحة املفاتيح املوسيقية عىل اإليقاف. استخدم زر 

PART ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT] لتشغيلها.

تم ضبط مستوى صوت ألقسام مستقلة عىل مستوى منخفض جدًا. قم بزيادة مستوى 
الصوت يف شاشة BALANCE )صفحة 56(.

تأكد من ضبط القناة املرغوبة عىل وضع التشغيل ON )صفحات 55، 62(.
سامعات الرأس موصولة، هلذا تعطل خرج السامعة. افصل سامعات الرأس.

 تم تشغيل زر [FADE IN/OUT]، مما يؤدي اىل كتم الصوت. اضغط زر 
[FADE IN/OUT] إليقاف الوظيفة.

ربام تم رفع مستوى الصوت عاليًا جدًا. تأكد من أن مجيع التهيئات املتعلقة بالصوت قد يتشوه الصوت أو يكون مصحوبًا بضوضاء.
تم ضبطها بشكل صحيح.

يمكن أن يكون هذا بسبب بعض املؤثرات أوهتيئات رنني املرشح. تأكد من هتيئات املؤثر 
أو املرشح وقم بتغيريها وفقا لذلك )صفحات 168، 170(.

من املحتمل أن تكون قد جتاوزت احلد األقىص املسموح به لتعدد األصوات )صفحة ليس مجيع النغامت املوسيقية التي يتم عزفها بالتزامن تصدر الصوت.
196( لآللة املوسيقية. عند جتاوز احلد األقىص لتعدد األصوات، سوف تتوقف النغامت 

املوسيقية املعزوفة مبكرًا عن إصدار الصوت، إلتاحة الفرصة أمام النغامت املوسيقية 
املعزوفة الحقًا إلصدار الصوت.

مستوى صوت لوحة املفاتيح املوسيقية أقل من مستوى صوت األغنية/Style الذي 
يتم عزفه.

يمكن قد تم ضبط أقسام لوحة املفاتيح املوسيقية عىل مستوى منخفض جدًا. قم بزيادة 
مستوى الصوت يف شاشة BALANCE )صفحة 56(.

قد حيدث هذا األمر إذا تم تركيب جهاز التخزين USB باآللة املوسيقية. إن تركيب بعض ال تظهر الشاشة الرئيسية حتى لو تم تشغيل القدرة.
أجهزة التخزين USB ينتج عنه فاصلة طويلة بني تشغيل القدرة وظهور الشاشة الرئيسية. 

لتفادي ذلك، شّغل القدرة بعد فصل اجلهاز.
تم تغيري هتيئات اللغة. اضبط اللغة املالئمة إلسم امللف/املجلد )صفحة 16(.بعض حروف اسم امللف/املجلد تظهر بشكل مشوه.

يمكن قد تم تغيري الحقة امللف )MID.، الخ.( أو تم حذفها. اعد كتابة اسم امللف يدويًا، ال يتم عرض ملف موجود.
وأضف الالحقة الصحيحة، عىل الكمبيوتر.

ال يمكن معاجلة ملفات البيانات ذات أسامء تزيد عن 50 حرفًا بواسطة اآللة املوسيقية. 
اعد كتابة اسم امللف، وقلل عدد احلروف اىل 50 أو أقل.

 The USB storage devices cannot be" عند تشغيل الطاقة، تظهر الرسالة
.authenticated" )أجهزة التخزين USB ال يمكن توثيقها.(.

اذا تم تركيب Expansion Pack حممية عىل اآللة املوسيقية، هبدف استعامل االصوات أو 
Style املحتواة يف Expansion Pack، أنت بحاجة لتوصيل جهاز ختزين USB الذي تم 

استعامله للرتكيب. قم بوصل جهاز التخزين USB املناسب لآللة املوسيقية وقم بتشغيل 
طاقة اآللة املوسيقية مرة اخرى.
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صالحه
دليل التحري عن اخللل وإ

الصوت

تأكد فيام إذا تم تشغيل اجلزء املختار أم ال )صفحة 37(.ال يصدر الصوت الذي تم اختياره من شاشة اختيار األصوات.
الختيار مدى مفاتيح اليد اليمنى، اضغط زر PART SELECT [RIGHT 1]. للصوت 

املراد تركيبه يف مدى اليد اليمنى، اضغط زر PART SELECT [RIGHT 2]. الختيار 
.[LEFT] PART SELECT الصوت ملدى مفاتيح اليد اليرسى، اضغط زر

حيدث صوت "تشفيه" أو "مضاعف" غريب. الصوت خمتلف بعض اليشء كل مرة 
ُتعزف فيها املفاتيح.

األقسام RIGHT 1 وRIGHT 2 مضبوطة عىل "ON"، وكال القسامن مضبوطان لعزف 
نفس الصوت. أوقف تشغيل القسم RIGHT 2 أو غري صوت أحد االقسام.

بعض األصوات تقفز أثناء النغمة الثامنية يف طبقة الصوت عند العزف بقدرات صوتية 
مرتفعة أو منخفضة.

هذا أمر عادي. بعض األصوات هلا طبقة صوتية حمدودة، والتي عند الوصول هلا، تسبب 
هذا النوع من التحول بالطبقة الصوتية.

Style

من املمكن أال حتتوي قناة االيقاع لوضع Style املختار أية بيانات. قم بتشغيل الزر ال يبدأ تشغيل Style حتى إذا كان الزر [START/STOP] مضغوطا.
[ACMP] وعزف القسم األيرس عىل لوحة املفتاح املوسيقية إلسامع القسم املصاحب 

.Style لوضع

تأكد من تشغيل وظيفة عزف املصاحب التلقائي؛ اضغط زر [ACMP].يمكن عزف قناة اإليقاع فقط.

يمكن أن تكون تعزف املفاتيح املوجودة يف مدى اليد اليمنى من لوحة املفاتيح املوسيقية. 
تأكد من عزف املفاتيح املوجودة يف مدى النغامت املتآلفة من لوحة املفاتيح املوسيقية.

.USB يف جهاز ختزين Styles كبريًا )حوايل 120 كيلوبايت أو القيمة األعىل(، ال يمكن ال يمكن اختيار Style إذا كان حجم بيانات
اختيار Style ألن حجم البيانات كبري جدًا لكي يكون جاهزًا بواسطة اآللة املوسيقية.

األغنية

قد يكون هذا ناشئًا عن هتيئات اللغة التي تم تغيريها. اضبط اللغة الصحيحة السم ملف ال يمكن اختيار األغنية.
األغنية.

إذا كان حجم بيانات األغنية كبريًا )حوايل 300 كيلوبايت أو أعىل(، ال يمكن اختيار 
األغنية ألن حجم البيانات كبري جدًا لقراءهتا بواسطة اآللة املوسيقية.

توقفت األغنية عند هناية بيانات األغنية. ارجع اىل بداية األغنية بواسطة ضغط زر ال يبدأ عزف األغنية.
.(STOP) [■] SONG

يف حالة األغنية املحمية من االستنساخ )يتم عرض "Prot. 2 Edit" يف أعىل يسار أسم 
األغنية(، قد ال يكون امللف األصيل يف نفس املجلد. ال يمكن االستامع إليها ما مل يظهر 

امللف األصيل )يتم عرض "Prot.2 Orig" يف أعىل يسار أسم األغنية( يف نفس املجلد.

يف حالة األغنية املحمية من االستنساخ )يتم عرض "Prot. 2 Edit" يف أعىل يسار إسم 
األغنية(، قد يكون تم تغيري اسم امللف األصيل. اعد كتابة اسم امللف مع اسم امللف 

األصيل )بحيث يتم عرض "Prot.2 Orig" يف أعىل يسار اسم األغنية( 

يف حالة األغنية املحمية من االستنساخ )يتم عرض "Prot. 2 Edit" يف أعىل يسار إسم 
األغنية(، قد يكون قد تم تغيري أيقونة امللف. ال يمكن عزف األغاين املحمية من 

االستنساخ عند تغيري أيقونة امللف األصيل.

تم تشغيل وظيفة الدليل. )يف هذه احلالة، العزف "ينتظر" املفتاح الصحيح املراد تشغيله(. يتوقف عزف األغنية قبل االنتهاء من األغنية.
اضغط زر [GUIDE] إليقاف وظيفة الدليل.

رقم املقياس خمتلف عن رقم القطعة املوسيقية يف شاشة موضع األغنية، املعروض 
.)FF( [H]/)REW( [G] بواسطة ضغط األزرار

حيدث هذا األمر عند عزف بيانات املوسيقى التي تم ضبط درجة رسعة العزف بشكل 
حمدد وثابت.

قد يكون تم ضبط عزف هذه القنوات عىل وضع اإليقاف "OFF". اضبط تلك القنوات عند عزف األغنية، ال يمكن عزف بعض القنوات.
املضبوطة عىل وضع اإليقاف "OFF" عىل وضع االستامع )صفحة 62(.

ال يتم عرض درجة رسعة العزف واإليقاع واملقياس واإلشارات املوسيقية بشكل 
صحيح.

تم تسجيل بعض بيانات األغنية لآلالت املوسيقية بتهيئات خاصة مثل "خايل من درجة 
رسعة العزف". ملثل بيانات األغنية هذه، قد ال يتم عرض درجة رسعة العزف واإليقاع 

واملقياس واإلشارات املوسيقية بشكل صحيح.
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 USB وظيفة صوت
يظهر الرسالة ".This drive is busy now" )هذا املشغل مشغول اآلن.(، ومن ثم 

إيقاف التسجيل.
تأكد من استعامل جهاز ختزين USB متوافق )صفحة 93(.

تأكد من أنه هناك ذاكرة كافية يف جهاز التخزين USB )صفحة 81(.
إذا كنت تستعمل جهاز ذاكرة USB قد تم فيه تسجيل بيانات بالفعل، تأكد أوال من عدم 
وجود بيانات هامة يف اجلهاز، ثم قم بصياغة )صفحة 94( وحاول التسجيل مرة اخرى.

صيغة امللف يمكن أن تكون غري متوافقة مع اآللة املوسيقية. امللفات بالصيغة WAV فقط ال يمكن اختيار ملفات الصوت.
متوافقة. ال يمكن االستامع مللفات DRM املحمية. 

قد تغري مستوى صوت االستامع للصوت. ضبط قيمة مستوى الصوت اىل 100 يقوم يتم االستامع اىل امللف املسجل بمستوى صوت خمتلف مقارنة مع وقت تسجيله.
بقراءة امللف بنفس مستوى الصوت عند القيام بتسجيله )صفحة 81(.

لوحة التحكم بمزج األصوات
الصوت يبدو قويًا أو خمتلفًا عن املتوقع عند تغيري صوت اإليقاع )ُعدة الطبل، الخ.( 

لوضع Style أو األغنية من املازج.
عند تغيري أصوات اإليقاع/آالت النقر )ُعدة الطبل، الخ( لوضع Style واألغنية من 
القياس VOICE، إن التهيئات التي تم رشحها تتعلق بصوت الطبل سوف يتم إعادة 

ضبطها، ويف بعض احلاالت قد يتعذر خزهنا عىل الصوت األصيل. يف حالة عزف األغنية، 
تستطيع استعادة الصوت األصيل بالعودة اىل بداية األغنية وعزفها من تلك النقطة. يف 
حالة عزف Style، تستطيع استعادة الصوت األصيل بواسطة اختيار نفس Style مرة 

أخرى.
الدواسة القدمية

 يتم عكس هتيئة التشغيل/االيقاف ملوجه التحكم القدمي املوصول بمقبس 
.FOOT PEDAL

أطفئ طاقة اآللة املوسيقية، ثم شغلها مرة أخرى دون الضغط عىل موجه التحكم 
القدمي.
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جدول أزرار اللوحة

.................. يوافق رقم "مفاتيح اللوحة" يف الصفحة 12. رقم
زر/ضابط........... حيدد الزر/جهاز التحكم الذي جيب استعامله أوال إلدخال الوظيفة املوافقة.

............... حيدد عنوان الشاشة )وعنوان اجلدول( املستدعى بتشغيل الزر/جهاز التحكم. شاشة

شاشةزر/ضابطرقم
صفحة

 عمليات التشغيل 
مزايا متقدمةاألساسية

1MASTER VOLUME 15—ضابط—
] )االستعداد/التشغيل(2 —14شاشة العرض االفتتاحية[
3[DEMO]18شاشة عرض املثال املسجل—
4SCALE SETTING 88—أزرار—
5 SCALE 

MEMORY
 [RESET] ،[5]–[1] ،[MEMORY]—89—

—42—عصا التوجيه6
7PHONES 16—مقبس—
8SONG[SELECT]57شاشة اختيار االغنية—

[SCORE]SCORE 60133شاشة
[LYRICS/TEXT]TEXT أو LYRICS 61135شاشة

[REPEAT]—63—
[GUIDE]—62138

[EXTRA TR]—62—
[TR 2]—62—
[TR 1]—62—
[REC])نافذة منبثقة( (SONG) CHANNEL ON/OFF64—

[■] )STOP(—58—
[F/ II] )PLAY/PAUSE(—58—

 [G] )REW(/[H] )FF()نافذة منبثقة( SONG POSITION59—
9STYLE[WORLD]–[POP & ROCK] (PRESET) Style 47شاشة اختيار—

[EXPANSION/USER] (USER) Style 47شاشة اختيار—
0[FADE IN/OUT]52—
q STYLE

CONTROL
[ACMP]—47—

[OTS LINK]—53—
[AUTO FILL IN]—51—
INTRO [I]–[III]—50—

MAIN VARIATION [A]–[D]—51—
[BREAK]—51—

ENDING/rit. [I]–[III]—50—
[SYNC STOP]—50—

[SYNC START]—50—
[START/STOP]—50—

wTRANSPOSE [–]/[+])نافذة منبثقة( TRANSPOSE41—
e[METRONOME]—64—
r)TEMPO([TAP TEMPO]—51—

TEMPO [–]/[+])نافذة منبثقة( TEMPO51—
t[LCD CONTRAST] 17—القرص—
y الضوابط املرتبطة(

)LCD بشاشة
TAB [E][F]—20—

[J] – [A]—19—
[DIRECT ACCESS])22)رسالة—

[EXIT]—22—
[8 st]–[1 st] 20— األزرار—

DATA ENTRY 21—القرص—
[ENTER]—21—

u[BALANCE])نافذة منبثقة( BALANCE56—

جدول أزرار اللوحة
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شاشةزر/ضابطرقم
صفحة

 عمليات التشغيل 
مزايا متقدمةاألساسية

i[MIXING CONSOLE]MIXING CONSOLE شاشةVOL/VOICE86 ،85167
FILTER83168

TUNE83169
EFFECT87170 ،171

EQ83174 ،173
o[CHANNEL ON/OFF])نافذة منبثقة( CHANNEL ON/OFFSONG62—

STYLE55—
p[FUNCTION]MASTER TUNE/SCALE TUNEMASTER TUNE—105

SCALE TUNE—105
SONG SETTING—137

STYLE SETTING/SPLIT POINT/

CHORD FINGERING

STYLE SETTING—115
SPLIT POINT—117

CHORD FINGERING49113
CONTROLLERFOOT PEDAL—175

KEYBOARD/PANEL42102
REGIST SEQUENCE/FREEZE/

VOICE SET

 REGISTRATION

SEQUENCE
—164

FREEZE—163
VOICE SET—111

DIGITAL REC MENUSONG CREATOR—141
STYLE CREATOR—119

MULTI PAD CREATOR—157
HARMONY/ECHO44103

MIDIMIDI 179—شاشة اختيار رافد
UTILITYCONFIG 198185

CONFIG 298186
MEDIA94187

OWNER32 ،17 ،16188
SYSTEM RESET98190 ،189

 EXPANSION PACK

INSTALLATION
 شاشة اختيار 

Expansion Pack

40 ،39—

a[USB]USB/AUDIO PLAYER 79شاشة—
s[SCALE TUNE]SCALE TUNE 88105شاشة
d REGISTRATION

MEMORY
REGIST BANK [–]/[+])نافذة منبثقة( REGISTRATION BANK77—

[FREEZE]—77163
[MEMORY]REGISTRATION MEMORY CONTENTS 75شاشة—

[8]–[1]—76—
f MULTI PAD

CONTROL
[SELECT]68159شاشة اختيار جمموعة الزر املتعدد

[4]–[1]—68—
[STOP]—68—

g[MUSIC FINDER]MUSIC FINDER شاشةALL71—
FAVORITE—160
SEARCH 171—
SEARCH 271—

h PART SELECT[RIGHT 2]–[LEFT]—37—
jPART ON/OFF[LEFT HOLD]—37—

[RIGHT 2]–[LEFT]—37—
kVOICE،[SYNTH. & FX]–[PIANO] 

 [PERC. & DRUM KIT] ،[ORIENTAL]
شاشة األرغن الفلوت اختيار الصوت 

)PRESET(
34—

[ORGAN FLUTES]VOICE SET شاشةFOOTAGE45—
VOLUME/ATTACK—112

EFFECT/EQ—112
[EXPANSION/USER])USER( 38شاشة اختيار الصوت—

l ONE TOUCH
SETTING

[4]–[1]—53118

; VOICE
CONTROL

[HARMONY/ECHO]—43—
[TOUCH]—43—

[SUSTAIN]—43—
[MONO]—43—

[DSP]—43—
[VARI.]—43—

zUPPER OCTAVE [–]/[+])نافذة منبثقة( UPPER OCTAVE41—
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املوا

املواصفات

احلجم/الوزن
األبعاد

1.003 مم العرض
148 مماالرتفاع

433 ممالعمق
11 كغالوزنالوزن

واجهة التحكم

لوحة املفاتيح املوسيقية
61عدد املفاتيح

أرغنالنوع
Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2االستجابة للمس

أجهزة حتكم أخرى
نعمعصا التوجيه

نعماالزرار املتعددة

الشاشة

B/W QVGA LCDالنوع

نعمالتباين
نعموظيفة عرض القطعة املوسيقية

نعموظيفة عرض كلامت األغنية
نعموظيفة مشاهدة النص

االنكليزية، األملانية، الفرنسية، االسبانية، االيطاليةاللغة
انجليزيةاللغةاللوحة

أصوات

عينة سترييو AWMتقنية توليد النغمةتوليد النغمة
128عدد تعدد االصوات )األقىص(تعدد األصوات

التهيئة املسبقة
 565 صوت + 33 طبل/جمموعات SFX+ أصوات GS + GM 2 + 480 XG عدد االصوات

)GS لعزف األغنية( 

 15 نوعًا من صوت MegaVoice،  23 نوعًا من صوت !Sweet،  33 نوعًا من صوت !Cool، أصوات مميزة
Organ Flutes! 10 أنواع من صوت  ،Live! 19 نوعًا من صوت 

نعمضبط الصوتخاص
نعم )قيمة املوجة: 64 ميغابت كحد أقىص تقريبا.(تركيب Expansion Packمضاعفة

توافق

XGنعم
XFنعم
GSنعم
GMنعم

GM2نعم

املؤثرات

أنواع

42 صوت مضبوط مسبقًا + 3 أصوات للمستخدمالصدى
71 صوت مضبوط مسبقًا + 3 أصوات للمستخدمالكورس

DSP128 هتيئة مسبقة + 10 مستخدمني :DSP 2-4 ،271 هتيئة مسبقة + 3 مستخدمني :DSP1

5 هتيئات مسبقةEQ الرئييس
EQ 16(جزء x 8، أغنية x Style ،28 أقسام )يمني 1، يمني 2، يسار، أزرار متعددة

مفاتيح التحكم بالصوت

نعم )يمني 1، يمني 2(طبقة الصوت )أقسام يمنى(
نعم )يسار(فصل )قسم أيرس(

نعممتديد اللوحة
Mono/Polyنعم

العزف املصاحب 
Style

التهيئة املسبقة

Styles 351عدد
StylesSession Styles 12 ،Pro Styles 339 مميزة

Style File Format GEصيغة امللف

 AI Fingered ،Multi Finger ،Fingered On Bass ،Fingered ،Single Finger، العزف باألصابع
AI Full Keyboard ،Full Keyboard

Style 3  مفتاح x ENDING ،BREAK ،4 x FILL ،4 x MAIN VARIATION ،3 x INTRO

نعممّكون Styleخاص
نعمتركيب Expansion Packمضاعفة

مزايا أخرى
1200 تسجيل )أقىص(الباحث عن املوسيقى

4 لكل OTSStyle )الضبط بلمسة واحدة(
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األغاين

5 أغاين نموذجيةعدد األغاين املهيئة مسبقاالتهيئة املسبقة

التسجيل

غري حمدود )حسب قدرة الوسط التخزينية(عدد االغاين
16عدد املقاطع

300 كيلوبايتقدرة البيانات
تسجيل رسيع/تسجيل متعدد/تسجيل عىل مراحلوظيفة التسجيل

صيغة بيانات متوافقة
SMF )صيغة XF ،ESEQ ،)0 & 1استامع

SMF )صيغة 0(التسجيل

وظائف

ذاكرة التسجيل
x 8 جمموعات غري حمدودة )حسب قدرة الوسط التخزينية(عدد األزرار

تسلسل التسجيل، التثبيتمفتاح

درس/دليل
إتباع اإلضاءة Follow Lights، أي مفتاح Any Key، مفتاح الكراووكه Karao-Keyدرس/دليل

)P.A.T.( نعمتقنية مساعدة األداء

نعمعرضالعرض اإليضاحي

USB صوت
wav.استامع

wav.التسجيل

مفاتيح شاملة

نعماملرتونوم
5 – 500، درجة الرضبة املوسيقيةمدى درجة رسعة العزف

-12 – 0 – +12التحويل
414.8 – 440 – 466.8 هرتزتوليف

نعمزر النغامت الثامنية 
نعمهتيئة السلم املوسيقي

نعمذاكرة السلم املوسيقي
9رقم نوع السلم املوسيقي املضبوط مسبقا

نعمالوصول املبارشمتنوع

ختزين واتصال

ختزين
3.4 ميغابت )ما يصل إىل 2 ميغابت يستعمل لـ Expansion Pack(ذاكرة داخلية

ذاكرة فالش USB، الخ )عرب USB اىل DEVICE(مشغالت خارجية

اتصال

DC IN16 فولط
نعمسامعات الرأس

MIDIOUT/IN

AUX IN)L/L+R ،R(
FOOT PEDAL2 ×  اختياري( مفتاح أو الصوت(

OUTPUT)L/L+R ،R(
USB TO DEVICEنعم

USB TO HOSTنعم

مضخامت الصوت 
والسامعات

12 واط × 2مضخامت الصوت
)12 سم + 5 سم( × 2السامعات

 GLIDE  ،SOFT  ،SOSTENUTO  ،SUSTAIN  ،VOLUME،وظائف قابلة للتحديددواسات
  STYLE START/STOP  ،SONG PLAY/PAUSE، الخ

إمداد الطاقة 
PA-300C أو قيمة موافقة منصوح هبا من طرف ياماها Yamahaحمول طاقة التيار املرتدد ACالكهربائية

الكامليات املتضمنة

مسند النوتة املوسيقية  •
AC حمول طاقة التيار املرتدد  •

يمكن أن يكون غري مرفق وذلك حسب منطقتك اخلاصة. يرجى مراجعة وكيل Yamaha بخصوص ذلك. *
كتّيب املالك  •

تسجيل مستخدم منتوج ياماها Yamaha اخلاص يب   
رقم تعريف املنتوج PRODUCT ID عىل الورقة رضوري عند تعمري استامرة تسجيل املستخدم. *

ملحقات اختيارية

FC4/FC5موجهات التحكم القدمي

FC7آمر التحكم القدمي

HPE-150سامعات الرأس

AC حمول طاقة التيار املرتددYamaha أو قيمة موافقة منصوح هبا من طرف ياماها PA-300C

حامل لوحة املفاتيح املوسيقية
L-6/L-7

 .L-6 يعتمد عىل احلدود املوضحة يف تعليامت التجميع PSR-A2000 احلجم اخلارجي ملوديل(
مع ذلك، قمنا بالتحديد من خالل االختبارات بأن احلامل يمكن استخدامه بشكل آمن مع اآللة 

املوسيقية.(

إن املواصفات والرشوحات يف كتّيب املالك هذا هي ألغراض املعلومات فقط. حتتفظ رشكة Yamaha بحقها يف تغيري أو تعديل املنتجات أو املواصفات يف أي وقت من دون إشعار مسبق.  *
.Yamaha بام أن املواصفات أو األجهزة أو اخليارات قد ال تكون هي نفسها يف كل منطقة، يرجى التحقق من ذلك مع وكيل
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الرموز
59 ................................. ) FF(  [H] 
58 ................. )PLAY/PAUSE(  [F/ II] 
59 ..............................) REW(  [G] 
58 ................................) STOP(  [■] 
14 ................. ]  )االستعداد/التشغيل ( ]

ارقام
141 ...................................... 1-16

A
19 ...................................  [ J] - [ A]
126 .........................ACCENT TYPE

47 ......................................ACMP

160 ....................ADD TO FAVORITE

73 ...............................ADD TO MF

114 .......................... AI FINGERED

114 ................. AI FULL KEYBOARD

131 ........................ ALL-PURPOSE

109 ........................... AMPLITUDE

162 .................................APPEND

131 ............................. ARPEGGIO

123 ،119 .......................ASSEMBLY

104 ............ ASSIGN  )اهلارموين/الصدى(

110 .................................ATTACK

79 ......................... AUDIO PLAYER

137 .......................... AUTO CH SET

51 ............................ AUTO FILL IN
91 .................................... AUX IN

B
56 ................................ BALANCE

127 ............................ BAR CLEAR

127 .............................. BAR COPY

120 ،119 ............................. BASIC

184 ،179 ،55 ..........................BASS

105 ................................... BAYAT

125 ................... BEAT CONVERTER

126 ............................ BOOST/CUT

51 .................................... BREAK

109 ............. . BRIGHT  )وضوح الصوت(
168 .......................... BRIGHTNESS

130 ................................. BYPASS

C
150 ،141 ......... CHANNEL  )مبدع األغنية(

127 ،119 ......... )Style مكون(  CHANNEL

62 ،55 .................CHANNEL ON/OFF

152 ............. CHANNEL TRANSPOSE

55 ........................ CHD1/2 )نغمة 1 /2(

CHORD  )مبدع األغنية(............. 141، 145

130 ،129 .............)Style مكون(  CHORD

184 ،179 ................ CHORD DETECT

113 ،49 ............. CHORD FINGERING

104 ..................CHORD NOTE ONLY

181 .......................CHORD SYS/EX.

170 ،110 ،87 ..................... CHORUS

110 ...... CHORUS DEPTH )ضبط الصوت(

181 .................................. CLOCK

108 ...............................COMMON

107 .............................. COMPARE

185 ،98 .......................... CONFIG 1

186 ،98 .......................... CONFIG 2

175 ،106 ،102 ............ CONTROLLER

109 ........ CONTROLLER )ضبط الصوت(

100 .....................................Cool !
28 ...................................... COPY

28 ........................................ CUT

D
3 ..................................... Data List

110 .................................. DECAY

29 ................................... DELETE

DELETE  )مبدع األغنية(.................. 152

121 ..................)Style مكون( DELETE

18 ..................................... DEMO

35 .......................... DEMO )الصوت(

157 ،141 ،119 .....DIGITAL REC MENU

22 ........................ DIRECT ACCESS

131 .................................DORIAN

100 .................................... Drums

170 ،110 ،87 ،43 ...................... DSP

126 .............................DYNAMICS

E
123 ،119 ............................... EDIT

170 ،83 ............................ EFFECT

110 .............................EFFECT/EQ

110 ........................................ EG

50 ...............................ENDING/rit.

21 .....................................ENTER

173 ،111 ،83 ............................. EQ

105 .................................. EQUAL

22 ....................................... EXIT

126 ........................EXPAND/COMP

40 ،39 ................. EXPANSION PACK

40 ،39 .......................Expansion Pack

62 ................................ EXTRA TR

F
185 ،52 ..................... FADE IN/OUT

160 .............................. FAVORITE

 FILTER  )لوحة التحكم بمزج األصوات( 
168 ،83 ....................................
FILTER  ) ضبط الصوت ( .................. 109

156 .....  )Style مبدع األغنية/مكون (  FILTER

125 ..................................... FINE

114 ..............................FINGERED

114 ..................FINGERED ON BASS

134 .................................Fixed DO

27 ............. FOLDER  ) شاشة اختيار امللف ( 

175 ...........................FOOT PEDAL

112 ،45 .......................... FOOTAGE

94 .................................. FORMAT

163 ................................. FREEZE

114 .................... FULL KEYBOARD

G
176 ................................... GLIDE

101 ،9 .................................... GM

125 ،119 .......................... GROOVE

9 ............................................ GS

62 .....................................GUIDE

63 ............................ GUIDE MODE

130 ................................. GUITAR

H
. HARMO  )املحتويات االيقاعية(.......... 109
168 .............. HARMONIC CONTENT

130 .................. HARMONIC MINOR

111 ............................. HARMONY

103 ،43 ............... HARMONY/ECHO

131 .............................. HIGH KEY

الفهرس
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I
78 .................   )Expansion Pack( INFO.
. INFO )جمموعة التمديد(.................... 39
102 ....................... INITIAL TOUCH

39 .................................. INSTALL

50 ..................................... INTRO

J
177 ................... JOYSTICK  )الدواسة(

JOYSTICK  ) ضبط الصوت (.............. 109

K
134 ......................KEY SIGNATURE

106 ................... KEYBOARD  )حتويل(

106 ،102 ............ KEYBOARD/PANEL

105 ..........................KIRNBERGER

L
12 ........................................ LCD

37 ....................................... LEFT

112 ............................ LENG  )طول(

109 ...................................... LFO

100 ..................................... Live !
181 ............................ Local Control

LYRICS )مبدع األغنية(............. 141، 154

138 ..................LYRICS LANGUAGE

61 ........................... LYRICS/ TEXT

M
51 .......................MAIN VARIATION

106 ....................... MASTER  )حتويل(

105 ........................ MASTER TUNE

15 ......................MASTER VOLUME

105 .......................... MEAN-TONE

187 ،94 ............................. MEDIA

38 .................................MegaVoice

130 .....................MELODIC MINOR

130 ................................MELODY

118 ....................... )OTS (  MEMORY

89 ..................... )SCALE ( MEMORY

75 ............... MEMORY  )ذاكرة التسجيل(

181 .......... MESSAGE SW  )تغيري الرسالة(

3 ................................. MIDI Basics

97 ....................................MIDI IN
97 ................................. MIDI OUT

190 .................... MIDI SETUP FILES

152 ...................................... MIX

83 ......................MIXING CONSOLE

MODE )األرغن الفلوت(................. 112

43 ..................................... MONO

108 ........................... MONO/POLY

134 ............................. Movable DO

114 ........................ MULTI FINGER

68 ................. MULTI PAD CONTROL

157 ................MULTI PAD CREATOR

159 ...................... MULTI PAD EDIT

70 .......................... MUSIC FINDER

190 ................ MUSIC FINDER FILES

N
28 ..................................... NAME

131 .....................NATURAL MINOR

157 .............................NEW BANK

162 ......................... NEW RECORD

120 ............................ NEW STYLE

58 ...................... NEXT )عزف األغنية(

58 .......................... NEXT CANCEL

131 ............................NOTE LIMIT

134 ........................... NOTE NAME

130 ...................................... NTR

130 ...................................... NTT

O
169 .................................OCTAVE

114 ................................ ON BASS

53 ................. ONE TOUCH SETTING

45 .........................ORGAN FLUTES

100 ............................Organ Flutes !
45 ............................ ORGAN TYPE

125 ...................... ORIGINAL BEAT

54 ................................ .OTS INFO

53 ................................. OTS LINK

91 .................................. OUTPUT

188 ،32 ،17 ،16 .................. OWNER

188 .........................OWNER NAME

P
140 .....................................P.A.T.

55 ........................................ PAD

110 .......................PANEL SUSTAIN

86 ................................... PANPOT

128 ،119 ......)Style مكون( PARAMETER

108 ..........................PART OCTAVE

37 ............................ PART ON/OFF

116 .............)Style هتيئة(  PART ON/OFF

37 ............................ PART SELECT

29 ..................................... PASTE

149 .............. PEDAL PUNCH IN/OUT

16 ...................................PHONES

55 .............. PHR1/2 )املقطع املوسيقي 1 /2(

137 ............. PHRASE MARK REPEAT

177 ................ PITCH BEND )الدواسة(

169 ................. PITCH BEND RANGE

132 ........................... PITCH SHIFT

132 ............... PITCH SHIFT TO ROOT

129 .............................PLAY ROOT

PORTAMENTO )الدواسة(.............. 177

169 ،108 ........... PORTAMENTO TIME

45 ............... PRESETS )األرغن الفلوت(

25 .............. PRESET  )شاشة اختيار امللف(

48 ..........................................Pro

60 ........................................  Prot .
105 .......................... PURE MAJOR

105 .......................... PURE MINOR

105 ...................... PYTHAGOREAN

Q
151 ،127 ....................... QUANTIZE

134 .................... QUANTIZE )املقطع(

138 ..........................QUICK START

R
105 .................................... RAST

64 ........................................ REC

148 ................................REC END

148 ،141 ....................... REC MODE

148 ............................. REC START

183 ،179 ..........................RECEIVE

181 ............... RECEIVE TRANSPOSE

161 ......................... RECORD EDIT

76 ........................... REGIST BANK

 REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE
164 ،163 ،111 ....................... SET

76 ............ REGISTRATION MEMORY

164 ........ REGISTRATION SEQUENCE

110 .......................... . RELES  )حترير(
127 ...................... REMOVE EVENT

80 ................. REPEAT )استامع للصوت(

REPEAT )األغنية(.......................... 63

137 ........................ REPEAT MODE

52 .............................REPERTOIRE

162 ............................... REPLACE

112 .......................... RESP  )استجابة(

32 ................................. RESTORE

132 ............................RETRIGGER

132 ................RETRIGGER TO ROOT

170 ،87 ........................... REVERB

110 ...... REVERB DEPTH ) ضبط الصوت (

122 ............................ RHY CLEAR

55 ........................ RHY1/2 )إيقاع 1 /2(

37 .................................RIGHT 1-2

130 ........................... ROOT FIXED

130 .......................... ROOT TRANS

45 ...................... ROTARY SP SPEED

132 ...................................... RTR

S
66 .......................................SAVE

89 ........................SCALE MEMORY
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105 ،88 ......................SCALE TUNE

90 .................... SCALE TUNE BANK

133 ،60 ..............................SCORE

SEARCH )الباحث عن املوسيقى(........... 71

116 .......................... SECTION SET

SELECT )األغنية(.......................... 57

68 ..................... SELECT )الزر املتعدد(

164 .......................SEQUENCE END

SET UP )املقطع(.......................... 133

167 .. SETUP  )لوحة التحكم بمزج األصوات( 

SETUP )مبدع األغنية(.................... 153

9 ........................................... SFF

128 ،48 ..............................SFF GE

100 ...................................... SFX

114 .......................SINGLE FINGER

176 .....................................SOFT

57 ...................................... SONG

106 ........................... SONG  )حتويل(

141 .......................SONG CREATOR

137 ........................SONG SETTING

176 ........................... SOSTENUTO

109 .................................. SOUND

129 .........................SOURCE ROOT

SPEED  )اهلارموين/الصدى(.............. 104

117 ........................... SPLIT POINT

50 ،48 ........................ START/STOP

181 .................. )MIDI ( START/STOP

 )Style مبدع األغنية/مكون ( STEP REC 
145 ،141 ...................................
132 ............................. )RTR( STOP

68 ......................... STOP )الزر املتعدد(

115 ............................ STOP ACMP

126 .............................STRENGTH

131 .................................STROKE

47 .....................................STYLE

113 ،47 .................................Style

119 ..................... STYLE CREATOR

128 ،9 ..................... Style File Format

115 .......................STYLE SETTING

 STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD
117 ،115 ،113 .............FINGERING

116 .........................STYLE TOUCH

Style املضاعفة............................... 47

43 .................................. SUSTAIN

100 ................................... Sweet !
125 .................................. SWING

50 ،47 ........................ SYNC START

50 ...............................SYNC STOP

115 .......... SYNCHRO STOP WINDOW

181 ،179 .......................... SYSTEM

189 ،98 ،31 ............. SYSTEM RESET

190 ............... SYSTEM SETUP FILES

181 ........................ )MIDI ( SYS/EX. 

. SYS/EX  )مبدع األغنية (.................. 141

T
20 ........................................ TAB

51 .............................. TAP TEMPO

51 .................................... TEMPO

116 .....................)Style هتيئة( TEMPO

43 .................................... TOUCH

104 ..........................TOUCH LIMIT

108 ........ TOUCH SENSE ) ضبط الصوت (

62 .................................. TR2  ،TR1 

182 ،179 ....................... TRANSMIT

181 ................... TRANSMIT CLOCK

169 ،41 ...................... TRANSPOSE

106 .................TRANSPOSE ASSIGN

169 ،83 ............................... TUNE

169 .................................TUNING

U
40 .............................. UNINSTALL

26 .......................................... UP

41 ..........................UPPER OCTAVE

USB  )شاشة اختيار امللف(................... 25

81 ............... USB AUDIO RECORDER

93 ......................... USB TO DEVICE

95 ............................ USB TO HOST

25 ................. USER  )شاشة اختيار امللف(

190 ..................USER EFFECT FILES

V
43 ....................................... VARI

111 .....................)DSP (  VARIATION

127 ................. VELOCITY CHANGE

17 ................................. VERSION

112 .............................VIB. SPEED

110 ............................... VIBRATO

45 ............... VIBRATO )األرغن الفلوت(

34 ..................................... VOICE

111 ،107 ........................VOICE SET

VOL )األرغن الفلوت(.................... 112

167 ،83 ........................VOL/VOICE

108 ............... VOLUME  )ضبط الصوت(

104 .......... VOLUME  )اهلارموين/الصدى(

112 .................... VOLUME/ATTACK

W
79 ........................................WAV

105 ..................... WERCKMEISTER

X
9 ............................................ XF

101 ،9 .....................................XG

ا
139 .............................. إتباع اإلضاءة
أحداث كلامت األغنية...................... 155
أحداث النظام االستثنائية................... 155
أحداث النغمة املتآلفة....................... 155
155 .............................. أحداث النوتة
30 ................................ إدخال احلرف
30 .............................. إدخال احلروف
112 ،45 ....................... األرغن الفلوت
ازدياد...................................... 173
20 ................. [ 8 ts] - [ 1 ts] االزرار
االستجابة للمس........................... 102
17 ................................... اسم املالك
133 ،60 ................... اإلشارات املوسيقية
إضافة تسجيل.............................. 120

 إعادة الضبط عىل التهيئة املربجمة يف املصنع
189 ،31 ....................................
167 ................. إعادة صوت األغنية تلقائيًا
اعادة الضبط حسب الطلب................. 190
االغنية................................ 57، 133
60 ............................... األغنية املحمية
175 ،92 ................... آمر التحكم القدمي
139 ........................ Any Key أي مفتاح
إيقاف مؤقت................................. 58

ب
الباحث عن املوسيقى.................. 70، 160
58 ....................... البدء املتزامن )األغنية(
69 ................... البدء املتزامن )الزر املتعدد(
47 ........................ )Style( البدء املتزامن

ت
تباين......................................... 17
163 .................................... التثبيت
تثبيت يسار................................... 37
123 ................................Style جتميع
حتويل النوتة................................ 130
59 ....................................... ترجيع
الرتدد...................................... 173
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 Yamaha للتفاصیل عن املنتجات، یرجى االتصال بأقرب وکیل أو موزع یاماها
معتمد مدرج يف القائمة التالیة.

 Yamaha برای جزئیات درباره حمصول خود، لطفًا با نزدیکرتین نامیندگی 
 یا توزیع کننده جماز موجود در فهرست پاینی متاس بگریید.






