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ساعت

عملینظری

13

اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند:

11 روش11های1باز1کردن1و1وارد1کردن1فایل1به1محیط1Audition1را1بداند1و1اجرا1کند؛.
21 روش1استخراج1صدا1از1CD1را1شرح1دهد؛.
31 روش1های1انتخاب1امواج1و1کاربرد1خط1کش1ها1در1محیط1Edit1View1را1بیان1کند؛.
41 در1مورد1نماي1Multitrack1View1و1کاربرد1آن1در1برنامه1Audition1توضیح1دهد؛.
51 کاربرد1فایل1هاي1Session1در1برنامه1Audition1را1بیان1کند؛.
61 در1مورد1برنامه1Adobe1Bridge1و1کاربرد1آن1در1باز1کردن1فایل1ها1را1توضیح1دهد..
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مقدمه
در نرم اف��زار Audition برای ورود فایل ها به محیط برنامه و انجام عملیات ویرایش یا جلوه گذاری بر روی 
 Edit view آنها روش های متفاوتی وجود دارد که ما در این قس��مت ش��ما را با تعدادی از این روش ها در محیط

و multitrack view  آشنا خواهیم کرد.

1-6نحوهواردکردنفايلها
برای باز کردن فایل در محیط Edit view ابتدا در این محیط قرار گرفته س��پس براي باز کردن فایل هاي 
صوتي کافي است از پنجره Organizer Window در بخش فایل بر روي دکمه  Import File کلیک کرده 
یا در فضاي خالي داخل پنجره راست کلیک کنید و گزینه Import را اجرا نمایید. )شکل 1-6(در این حالت از 
پنجره باز ش��ده فایل صوتي مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  Open را کلیک نمایید. فایل انتخاب ش��ده وارد 

محیط برنامه خواهد شد.

نکته: با دابل کلیک در فضای خالی پنجره فایل نیز می توان دستور Import را اجرا کرد.

شکل 1-6  وارد کردن فایل صوتي

همانطور که در شکل 1-6 مشاهده می کنید برای باز کردن فایل مورد نظر بر روی نام آن کلیک کرده ضمن 
اینکه از دکمه Play کنار پنجره Open نیز می توان قبل از باز کردن، فایل انتخاب شده را پخش کرد.

البته اگر در همین قس��مت گزینه Autoplay فعال باش��د همزمان با انتخاب فایل به صورت خودکار فایل 
مربوط��ه پخش خواهد ش��د. با انتخاب گزینه Loop نیز پخش فایل مربوطه با رس��یدن ب��ه انتها مجددا تکرار 
می گ��ردد. ضمن اینکه در این پنجره برای باز کردن چند فایل به صورت همزمان می توان از کلید های Shift یا 

Ctrl به همراه کلیک بر روی فایل های مورد نظر استفاده کرد.
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سوال: به نظر شما چه تفاوتي بین دستور Import پنجره Organizer و دستور Open منوي  File وجود دارد؟

2-6نحوهبازکردنفايلها
روش دیگری که در محیط Edit View فایل های صوتی را می توان باز کرد، اس��تفاده از دس��تور Open در 

منوی فایل می باشد. )شکل 6-2(

شکل 2-6  باز کردن فایل صوتی

در صورتیکه مي خواهید فایلي را با امکان تغییر مش��خصات مانند نرخ نمونه برداری، تعداد کانال ها و عمق 
بیتی به محیط برنامه وارد نمایید از دستور Open As از منوي  File استفاده نمایید.

از امکانات بسیار جالب دیگر این نرم افزار آن است که مي توان به فایل باز شده موجود در محیط برنامه یک 
یا چند فایل دیگر را نیز اضافه کرد. براي این منظور در حالیکه فایل مورد نظر باز اس��ت از منوي File دس��تور 
Open Append را اجرا کرده و س��پس فایل مورد نظر را باز کنید در این حالت فایل باز ش��ده به انتهاي فایل 

قبلي اضافه مي گردد.

نکته : با اجرای دس��تور Extract Audio From Video از منوي File می توان صداي ویدیوي مورد نظر 
به صورت مجزا و مستقل از فیلم استخراج کرده و در محیط Audition قرار داد.

CD3-6نحوهیاستخراجصدااز
یکی از دس��تورات بسیار کاربردی منوی File برای استخراج تراک های صوتی موجود در یک CD استفاده 
از دس��تور Extract Audio From CD اس��ت که در حالت Edit View قابل دسترسی است . این دستور قادر 
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است با استخراج تراک های صوتی موجود در یک Audio CD که دارای فرمت Cda هستند، آنها را در محیط 
برنامه Audition باز کرده و در صورت نیاز مورد ویرایش قرار دهد؛ برای این منظور، دس��تور فوق را از منوی 

File اجرا کرده تا پنجره ی زیر باز شود. )شکل 6-3(

CD شکل 3-6  استخراج صدا از

 Device Interface Options همان طور که در پنجره ی فوق مش��اهده می کنید، در صورتی که از بخش
نام درایو CD حاوی فایل های صوتی را انتخاب کرده باش��ید، تراک های صوتی موجود در CD لیس��ت ش��ده و 
اس��امی آنها نمایش داده می ش��ود. ش��ما می توانید در این قس��مت با انتخاب فایل یا فایل های صوتی مورد نظر 
برای پخش و اس��تفاده ازآنه��ا در برنامه ی Audition اطالعاتی را به نام فای��ل اضافه کنید؛ برای این منظور، 
می توانید در بخش های Artist نام هنرمند، Album نام آلبوم،Genre نام آهنگ و در بخش Year سال آن را 
وارد کنید. ضمنا برای اینکه در هنگام استفاده از فایل، این تنظیمات و عناوین نمایش داده شوند، روی دکمه ی 
Configure کلی��ک کرده و در پنجره ی باز ش��ده در بخ��ش Filename Template پارامتر هایی را که قرار 
اس��ت در هنگام اس��تفاده فایل به عنوان نام نمایش داده شود، با عالمت % به همراه کاراکتر مربوط به هریک از 
پارامترها در این بخش تایپ نمایید. برای آش��نایی هرچه بیشتر شما با این پارامترها در زیر به معرفی تعدادی از 

آنها می پردازیم:
S%  :عنوان آهنگ مورد نظر

A% : نام هنرمند
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D% : عنوان آلبوم
T%  : شماره تراک

G% : نام آهنگ
همچنین می توانید با ترتیب دلخواه، پارامترهای موردنظر را در بخش Filename Template وارد کرده و 
س��پس با زدن دکمه ی Ok و برگشت به صفحه ی قبلی با انتخاب تراک یا تراک های مورد نظر و زدن دکمه ی 
Ok آنها را به پنجره ی Files اضافه نمایید. حال مشاهده خواهید کرد که نام فایل موردنظر با اطالعات تنظیمی 

کاربر نمایش داده می شود.

4-6روشهايانتخابوکاربردخطکشهادربرنامه
از آنجای��ی که اولین اقدام در انجام عملیات ویرایش��ی بر روی فایل های صوت��ی، انتخاب بخش مورد نظر 
ب��رای ویرایش می باش��د بنابراین روش های متعددی برای انتخاب محتوی��ات فایل وجود دارد که مهمترین آنها 

عبارتند از:
• یک فایل صوتي پس از باز ش��دن در بخش نمایش امواج صوتي قرار  	Edit View هنگام��ی که در نم��ای
می گیرد، با درگ اشاره گر ماوس روی بخشی از فایل می توان آن را انتخاب کرد. در این حالت اگر همراه با 
پایین نگه داشتن کلید Shift در خارج محدوده انتخاب شده کلیک نمایید محدوده مورد نظر افزایش مي یابد 
در حالي که اگر در همین حالت در داخل محدوده انتخاب ش��ده کلیک کنید از محدوده مورد نظر کاس��ته 

خواهد شد. )شکل 6-4(

شکل 4-6 روش هاي انتخاب امواج صوتي

•عالوه بر روش هاي گفته ش��ده با دابل کلیک کردن بر روي امواج صوتي، تنها محدوده قابل نمایش امواج  	
صوتي به حالت انتخاب در مي آید که با حرکت لغزنده باالي صفحه مشاهده مي کنید که فقط محدوده قابل 
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دید امواج در پنجره به حالت انتخاب در آمده است. در مقابل اگر بر روي امواج صوتي 3 بار کلیک کنید کل 
فایل صوتي به حالت انتخاب در خواهد آمد. )شکل 6-5(

شکل 5-6 روش هاي انتخاب امواج صوتي

س��ط آن می توان اقدام به انتخاب امواج صوتی کرد، کلیک راس��ت بر روي امواج صوتي  • روش دیگری که تو	
 )Ctrl+Shift+A( Select View مورد نظر می باش��د. با این روش منوي زمینه اي باز مي ش��ود که با دستور
محدوده قابل نمایش امواج به حالت انتخاب در آمده و با دستور Ctrl+A( Select Entire Wave ( نیز کل 
امواج  صوتي داخل پنجره به حالت انتخاب ش��ده در خواهد آمد. در مورد ش��یوه های انتخاب امواج به طور 

کامل در فصل های آینده صحبت خواهیم کرد.
از موارد حائز اهمیت دیگر در پنجره Edit View انجام عملیات بر روي کانال هاي صدا در یک فایل صوتي 
 L اس��ت. ب��راي این منظور اگر مکان نما را به خط افقي باالي محدوده نمای��ش امواج صوتي منتقل کنید حرف
نمایش داده مي شود که با کلیک در این منطقه فقط باند چپ صوتي فعال مي شود. همین کار را مي توانید براي 
باند س��مت راس��ت نیز انجام دهید. در مقابل اگر مکان نما را به خط افقي وسط دامنه امواج صوتي منتقل کنید و 

سپس کلیک نمایید هر دو باند سمت چپ و راست فعال خواهد شد. )شکل 6-6(
حال که با نحوه انتخاب امواج صوتي در محیط Audition آش��نا ش��دید به این نکته نیز توجه داشته باشید 
که در اطراف محدوده امواج صوتي دو خط کش عمودي و افقي وجود دارد )شکل 6-6( که خط کش افقي پایین 
پنجره نمایش قرار داش��ته و نش��ان دهنده زمان مربوط به امواج صوتي مي باشد و براي تغییر قالب آن مي توانید 
از منوي View دس��تورDisplay Time Format  اس��تفاده نمایید. خط کش عمودي در لبه راست صفحه قرار 
گرفته و نش��ان دهنده ش��دت صوت در واحد زمان است. با راست کلیک بر روي این خط کش نیز مي توان واحد 
آن را تغییر داد. در این جا نیز مي توان با کلیک بر روي خط کش عمودي و سپس درگ کردن، محدوده نمایش 

امواج صوتي را به صورت عمودي جابجا کرد.
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شکل Horizontal Ruler -1   6-6 یا خط کش افقي Vertical Ruler -2 خط کش عمودي

5-6شيوههاينمايشامواجدربرنامه
در برنامه ی Adobe Audition فایل صوتي باز ش��ده در پنجره ی WaveForm به صورت پیش فرض در 
حالت موجي ش��کل نمایش داده مي ش��ود . در این روش، امواج صوتي به صورت اجتماعي از نقاط مثبت و منفي 
بوده که خط کش افقي نش��ان دهنده ی خط زمان و خط کش عمودي میزان ش��دت صوت را نش��ان مي دهد . 
با انتخاب گزینه ی Spectral Frequency Display از منوي View )ش��کل 7-6( امواج بر حس��ب فرکانس 
نمایش داده مي ش��ود؛ به طوري که در این حالت خط کش افقي نش��ان دهنده ی خط زمان و خط کش عمودي 
نشان دهنده ی میزان فرکانس صدا است؛ بنابراین، با این روش مي توان میزان فرکانس هاي موجود صدا را در 
یک فایل صوتي سنجید . توجه داشته باشید که هر چه میزان شدت یک سیگنال در یک دامنه ی فرکانس بیشتر 

باشد، آن قسمت از امواج با رنگ هاي روشن تري از سایر قسمت ها نشان داده  مي شود.
 در این طیف رنگي، رنگ ها از آبي تیره که نشان دهنده ی شدت پایین در دامنه فرکانسي و زرد روشن که 

نشان دهنده ی شدت فرکانس بسیار باال در دامنه ی فرکانسي است، قابل تغییرند.

شکل 6-7  
 روش هاي نمایش امواج 
صوتي: 1-خط کش 
عمودي ) فرکانس 
سنج صوتي(؛ 2- خط 
کش افقي)زمان سنج  
صوتي( ؛ 3- طیف رنگي 
فرکانس هاي باال و پایین
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در مورد روش هاي Spectral Pan Display و Spectral Phase Display و کاربرد آنها در ادامه به طور 
کامل توضیح خواهیم داد.

AuditionدرSession6-6آشناييبافايلهاي
برنامه Audition عالوه بر اصوات دیجیتال و همچنین صداهاي آنالوگ Midi از نوع دیگري از فایل هاي 
صوتي به نام فایل Session یا جلس��ه ی کاري نیز اس��تفاده مي کند . وظیفه ی این نوع از فایل ها نگهداري نوع، 
نام و محل فایل هاي اس��تفاده شده و همچنین تنظیمات مربوط به Volume)بلندي صدا(،Pan  )توازن صدا در 

دو کانال(، نام شیارها، مشخصات و تنظیمات افکت ها مي باشد .
به عبارت س��اده تر، مي توان فایل Session را همان فایل هاي پروژه در س��ایر نرم افزارها به حساب آورد . 
توجه داش��ته باش��ید هر زماني که در برنامه ی Audition در فضاي کاري Multitrack View قرار مي گیرید، 
 Audition در حقیقت در یک جلسه ی کاري قرار گرفته اید . براي ایجاد یک جلسه ی کاري جدید در برنامه ی

کافي است که مراحل زیر را انجام دهید:
از منوي File دس��تور New Session. 1 را اجرا کنی��د؛ در این حالت، پنجره تعیین نرخ نمونه برداري صدا باز 
مي شود   )شکل 8-6( که می توانید عدد مورد نظر )به عنوان مثال 44100( را انتخاب کرده و روي دکمه ی 

Ok کلیک نمایید تا یک جلسه ی کاري جدید ایجاد شود.

session شکل 8-6   ایجاد یک فایل جلسه یا

با دس��تور Open. 2 چند فایل جدید را باز کرده و س��پس فایل هاي وارد ش��ده را به ش��یارهاي صوتي مربوط 
درگ کنید.

با درگ هر قطعه صوتی، آن را در محل دلخواه قرار دهید. 3 .
از منوي File دس��تورSave Session  را اجرا کنید. جلس��ه کاري مربوط در یک فایل با پس��وند Ses. 4 ذخیره 
خواهد ش��د؛ ضمن اینکه اجرای دس��تور Save All همه ی تغییرات مربوط به فایل های جلس��ه را در مکان 

قبلی شان ذخیره خواهد کرد.
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با اجراي دس��تور Close All فایل جلس��ه ی کاري موجود به همراه تمامي فایل هاي صوتي آن بسته خواهد 
ش��د . چنانچه بخواهید از فایلSession یا جلس��ه کاري در برنامه Audition یک خروجي صوتي تهیه کنید، 
کافي است از منوي File گزینه ی Export و سپس دستور Audio Mix Down را اجرا نمایید؛ در این حالت، 

تمامي صداهاي موجود در شیارهاي جلسه ی کاري، در قالب یک فایل صوتي با یکدیگر ترکیب مي شوند . 
مثال: می خواهیم از سه فایل صوتی موجود در فضای کاری Multitrack View یک خروجی صوتی ایجاد 

کنیم، برای این منظور مراحل زیر را انجام می دهیم:
در فضای کاری Multitrack View سه فایل صوتی را Import. 1  نمایید؛

فایل های صوتی را به شیار مربوطه درگ نمایید؛ 2 .
با درگ قطعه ی صوتی آن را در محل مربوط قرار دهید؛ 3 .

تغییرات الزم را روی هر یک از شیارها اعمال نمایید؛ 4 .
از منوی File زیر منوی Export دستور Audio Mix Down. 5 را اجرا کنید تا یک خروجی صوتی از ترکیب 

شیارهای موجود ایجاد شود.
با توجه به این توضیحات مي توان براي انجام عملیات در محیطMultitrack View یک جریان کاري در 

نظر گرفت که در شکل 9-6 به نمایش گذاشته شده است.

 Multitrack View شکل 9-6   جریان کاري در نماي

Adobe Bridge6-7
همان طور که می دانید، برنامه Adobe Bridge نرم افزاری است که امکان نمایش فایل های مختلف را در 
محیط برنامه ی خود فراهم کرده سپس آنها را در برنامه ی مرتبط با فایل مورد نظر باز می کند، به عنوان مثال، با 
جستجو فایل های Psd در محیط برنامه و سپس یافتن فایل مورد نظر می توان براحتی آن را در محیط نرم افزار 

Photoshop باز کرد. در حقیقت این نرم افزار پل ارتباطی بین فایل ها و برنامه های مرتبط با آنها است.
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با این توضیح، این سوال برای ما پیش می آید که: چگونه می توان از این نرم افزار، برای ارتباط با برنامه ی 
Adobe Audition استفاده کرد؟

برای پاس��خ به این س��وال و برای ش��روع کار با این نرم افزار ، ابتدا از منوی Edit، دستور Preferences را 
اجرا کرده و سپس در پنجره ی باز شده از بخش File Type Associations فایل های صوتی را که قرار است با 
استفاده از برنامه Audition اجرا شوند، به برنامه ی Adobe Bridge معرفی می کنیم . )شکل 10-6( برای این 
منظور در بخش س��مت راس��ت پنجره، فایل های صدای مورد نظر را پیدا می کنیم ؛ به عنوان مثال، فرض کنیم 
ک��ه می خواهی��م فایل های wav را به برنامه متصل کنیم ؛ ب��رای انجام این عمل روی مثلث رو به پایین جلوی 
 Window Media نام فرمت فایل کلیک کنید ؛ همان طور که مشاهده می کنید، به طور پیش فرض برنامه ی
Player را باز می کند. برای تغییر آن کافی اس��ت روی دکمه Browse کلیک کرده و سپس مسیر فایل اجرایی 
برنام��ه ی Audition را به برنامه معرفی کنید؛ به این ترتیب ش��ما می توانید تمامی فایل های صوتی مورد نظر 
خودتان را در لیس��ت File Type association به Adobe Bridge معرفی نمایید. برای اینکه مراحل فوق را 
 Adobe Bridge در نرم افزار Audition را به برنامه ی Wma ،Mp3 ب��ار دیگر تک��رار کنید، این بار فایل های

مرتبط کنید.

شکل 6-10

حال اگر به پنجره ي اصلی برنامه ی Adobe Bridge برگردیم و فایل های صوتی با فرمت های مرتبط شده 
فوق را پیدا کرده و روی آنها دابل کلیک کنیم، مشاهده خواهید کرد که فایل های صوتی مورد نظر در برنامه ی 
Audition باز می ش��وند؛ به این ترتیب، می توان در مورد سایر فایل ها و برنامه های مرتبط با آنها از روش فوق 

استفاده کرد.
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8-6فرمتفايلهایصوتیوذخيرهفايل
نرم اف��زار Audition عالوه بر وارد کردن فرمت های مختل��ف فایل صوتی، می تواند در هنگام ذخیره فایل 
نیز، فرمت های مختلفی از فایل مورد نظر را ذخیره نماید. برای اینکه بیشتر با روش های ذخیره سازی فایل ها در 

این نرم افزار آشنا شوید به بررسی تعدادی از آنها در محیط Edit View می پردازیم:
• : از این دس��تور برای ذخیره فایل با فرمت دلخواه و در مس��یر مورد نظر اس��تفاده می شود ضمن  	Save As
اینکه در این حالت در بخش Save As Type فرمت های قابل پش��تیبانی برنامه نمایش داده می ش��ود که با 
انتخاب یکی از این فرمت ها و س��پس با کلیک بر روی دکمه Options پنجره تنظیمات فرمت مربوطه باز 
 File Name با دادن یک نام در بخش Ok می شود )شکل 11-6( که پس از انجام تنظیمات و زدن دکمه

و زدن دکمه Save فایل مورد نظر در قالب دلخواه ذخیره خواهد شد.
• :گاهی اوقات نیز الزم است فقط بخشی از فایل مورد نظر را ذخیره کنید برای این منظور  	Save Selection
 Save Selection دستور File بخشی از فایل را انتخاب کرده سپس از منوی Edit View در فضای کاری
را اجرا کنید. نام و فرمت دلخواه را انتخاب کرده و بر روی دکمه  Save کلیک کنید. بخش انتخاب شده در 

قالب یک فایل مجزا ذخیره خواهد شد.

شکل 11-6  ذخیره فایل با فرمت دلخواه
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Learn In English
--------------------------------------------
About session Files
Adobe Audition saves information about source files and mix settings in session 

(.ses) files. Session files are relatively small because they contain only pathnames to 
source files and references to mix parameters (such as volume, pan, and effect settings). 
To more easily manage session files, save them in a unique folder with the source files 
they reference. If you later need to move the session to another computer, you can 
simply move the unique session folder

خالصه ی مطالب:
-----------------------------------------

• در بخش فایل  	Organizer Window می ت��وان در پنجره ی Edit view ب��رای باز کردن فایل در محیط
روي دکم��ه ی Import File کلی��ک کرده یا با دابل کلیک دس��تور Import را اجرا کرد ؛ ضمن اینکه از 

دستور Open نیز در منوی File برای باز کردن فایل صوتی استفاده می شود؛
 • 	Extract Audio From Video دستور File برای انجام عملیات ویرایشی روی صدای یک فیلم از منوي

را اجرا کنید تا صداي ویدیوي مورد نظر به صورت مجزا و مستقل در محیط برنامه قرار گیرد؛
• که  	Extract Audio From CD می توان از دستور CD برای اس��تخراج تراک های صوتی موجود در یک

در حالت Edit View قابل دسترسی است، استفاده کرد؛
• ب��ا داب��ل کلیک کردن روي ام��واج صوتي، تنها محدوده ی قابل نمایش ام��واج صوتي به حالت انتخاب در  	
مي آید؛ در مقابل، اگر روي امواج صوتی سه بار کلیک کنیم،کل فایل صوتي به حالت انتخاب در می آید ؛ 

• امواج بر حس��ب فرکانس نمایش  	View از منوي Spectral Frequency Display ب��ا انتخاب گزین��ه ی
داده  مي شود؛

• خط کش افقي نشان دهنده ی خط زمان و خط کش عمودي نشان دهنده ی میزان  	Audition در برنامه ی 
فرکانس صداست؛ 

• از نوع دیگري از  	Midi ع��الوه بر اص��وات دیجیتال و همچنی��ن صداهاي آنال��وگ Audition برنام��ه ی
 Session یا جلس��ه ی کاري نیز استفاده مي کند. وظیفه ی فایل های Session فایل هاي صوتي به نام فایل
در محیط Multitrack View نگهداري نوع، نام و محل فایل هاي اس��تفاده ش��ده در هر فایل جلس��ه و 
همچنین تنظیمات مربوط به Volume)بلندي صدا(،Pan )توازن صدا در دو کانال(، نام شیارها، مشخصات 

و تنظیمات افکت هاست؛
• را اجرا کنید تا یک خروجی صوتی از ترکیب  	Audio Mix Down دستور Export زیر منوی File از منوی

شیار های موجود ایجاد شود.
• نرم افزاری اس��ت که امکان نمای��ش فایل های مختلف را در محیط برنامه خود  	Adobe Bridge برنامه ی

فراهم کرده سپس آنها را در برنامه ی مرتبط با فایل مورد نظر باز می کند.
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واژه نامه ی تخصصی
Append اضافه کردن
Arrange مرتب کردن
Artist هنرمند
Associations مرتبط
Bridge پل
Configure پیکربندی
Contain شامل
Device وسیله
Display نمایش دادن
Export صادرکردن
Extract استخراج کردن
Format قالب بندی
Horizontal افقی
Immediately ً سریع - فورا
Import وارد کردن
Insert درج کردن
Loop حلقه
Nondestructive غیر تخریبی
Option اختیارات
Record ضبط کردن
Reference منبع
Ruler خط کش
Select انتخاب کردن
Session جلسه
Spectral طیفی
Template الگو
Vertical عمودی
Wave موج
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خودآزمايي
1.  در مورد نماي Multitrack View و کاربرد آن در بر نامه Audition توضیح دهید؟

2.  از فایل هايSession در برنامه Audition چه استفاده اي مي شود؟
3.  نحوه ی میکس فایل هاي صوتي و گرفتن خروجي در محیط Multitrack View را توضیح دهید.

کارگاهصدا:
ب��ا اس��تفاده از نرم اف��زار Adobe Bridge. 1 تمامی فایل های صوتی موجود در سیس��تم خ��ود را با نرم افزار 

Audition مرتبط سازید.
تراک های صوتی موجود در یک CD. 2 صوتی را از آن اس��تخراج کرده و ترتیبی اتخاذ نمایید که در نام فایل 
آنها پارامترهای: عنوان آلبوم، نام آهنگ، نام هنرمند و شماره تراک نمایش داده شود؛ سپس فایل های مورد 

نظر را با فرمت WMA ذخیره نمایید.
سه موزیک دلخواه و بدون کالم را در محیط Multitrack با یکدیگر میکس نمایید.. 3

 ، 4 .Music 02 ،music 01 س��ه فایل صوتی دلخواه را در ش��یارهای متفاوت قرار داده و نام شیارها را بترتیب
Music 03 قرار دهید؛ سپس ترتیبی اتخاذ نمایید که فقط شیار Music 02 پخش شود .

پرسشهایچهارگزينهای
ام یک از دستورات زیر می توان فایل های باز شده را به انتهای فایل موجود اضافه کرد؟ کد. 1

Open As)د   Open Append )ج  Import )ب   Open )الف
با کدام یک از دستورات زیر می توان فایل های موجود در یک CD. 2 صوتی را از آن استخراج کرده و مورد 

ویرایش قرار داد؟
 Extract Audio From Video )ب   Extract Audio From CD )الف

  Import )د    Open Append )ج
با کدامیک از دستورات زیر می توان صدای موجود در یک فایل ویدیویی را از آن استخراج کرد؟ 3 .

 Extract Audio From Video )ب   Extract Audio From CD )الف
Import )د    Open Append )ج

با کدامیک ازگزینه های زیر می توان فایل صوتی موجود در پنجره Open. 4 را به صورت خودکار پخش کرد؟
Preview )د    Loop )ج  Autoplay )ب  Play )الف

5-which of the following sentences is right?
A) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in MIDI files
B) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in Wave files
C) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in session (.ses) files
D) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in Mp3 files


