
 .تشاي ضثط ٍ ٍيشايش صذا هي تَاًيذ اص ًشم افضاس ّاي هختلفي استفادُ كٌيذ

 .ها دس ايٌجا تشاي شوا ساٌّواي كاس تا يك ًشم افضاس ضثط ٍ ٍيشايش صذا سا آهادُ كشدُ اين

 ًام ايي ًشم افضاس

WavePad Sound Editor Masters 

 :تشاي دسيافت ايي ًشم افضاس تِ آدسس صيش سفتِ ٍ آى سا داًلَد كٌيذ. هي تاشذ

http://s2.picofile.com/file/7653822896/wpsetup.exe.html 

صهاًي  كِ فايل دسيافت شذ آى سا اجشا كشدُ ٍ هشاحل ًصة سا دًثال كٌيذ تا ًشم افضاس تا 

  .هَفقيت ًصة شَد

 

 

 . كليك كٌيذ record كليك كٌيذ،حاال سٍي دكوِ New fileتشاي ضثط صذا سٍي گضيٌِ 

http://s2.picofile.com/file/7653822896/wpsetup.exe.html


 يك پٌجشُ تاص هي شَد

 

پس  . كليك كشدُ ٍ ششٍع تِ ضثط صذاي خَد تكٌيذrecordدس ايي صفحِ دٍتاسُ  سٍي دكوِ 

 سا صدُ ٍ پٌجشُ سا تثٌيذ ، فايل صَتي شوا دس حالت ٍيشايش ًوايش stopاص پاياى ضثط دكوِ 

دادُ هي شَد كِ اگش تخَاّيذ هي تَاًيذ تخش ّاي اضافِ آى سا حزف كٌيذ،يا ايٌكِ دٍتاسُ 

 .صذاي خَد سا ضثط كٌيذ

 فايل خَد سا رخيشُ كشدُ ٍ تشاي ها saveتؼذ اص اتوام كاس هي تَاًيذ تا كليك تش سٍي گضيٌِ 

. اسسال ًواييذ

 

 

: ًكتِ ي تسياس هْن ٍ كاستشدي



دس صَستي كِ دس ٌّگام ضثط صذا لغتي سا اشتثاُ تلفظ كشديذ يا تپق صديذ يا ّش صذاي  

 ثاًيِ 5اضافي ديگشي تِ ٍجَد آهذ اصال الصم ًيست صذا سا قطغ كٌيذ، كافي است حذٍد 

دس هشحلِ ي ٍيشايش صذا . سكَت كٌيذ ٍ قسوتي كِ اشتثاُ خَاًذُ شذُ تَد سا هجذدا تخَاًيذ

 ثاًيِ اي هي تَاًيذ قسوتي كِ دس آى اشتثاُ 5( gap)تِ ساحتي تا تَجِ تِ ايي سكَت ّاي 

. سخ دادُ تَد سا پيذا ٍآى تخش سا حزف كٌيذ

 

دس صَستي كِ دس ٌّگام ضثط هي خَاّيذ تشاي لحظِ اي ضثط صذا سا هتَقف كٌيذ ٍ كاس 

ديگشي اًجام دّيذ ٍ تؼذ اص اًجام كاس ضثط صذا سا هجذدا اداهِ دّيذ، اتتذا سٍي دكوِ ي 

stop كِ دس تصَيش تاال هشخص شذُ تَد كليك كٌيذ، سپس سٍي دكوِ ي End كِ دس 

 سا اتٌخاب كٌيذ تا ضثط صذا Recordتصَيش صيش هشخص شذُ كليك كٌيذ ٍ هجذدا دكوِ ي 

 كليك كٌيذ ٍ سپس سٍي Endتَجِ داشتِ تاشيذ حتوا اتتذا سٍي دكوِ ي . اداهِ پيذا كٌذ

 كليك كٌيذ دس غيش ايي صَست توام تخش ّايي كِ قثال ضثط كشدُ ايذ Recordدكوِ ي 

. حزف هي شَد



 

، هطاتق شكل تؼذ صفحِ ضثط سا تثٌذيذ تا stopپس اص اتوام ٍ كليك كشدى سٍي دكوِ ي 

. ٍاسد تخش ٍيشايش صذا شَيذ

 

هي تَاًيذ دقت تاصُ ّاي صهاًي سا تا استفادُ . صفحِ ي ٍيشايش صذا هشاتِ شكل صيش هي تاشذ

. اص آيكَى رسُ تيي ّاي هثثت ٍ هٌفي هطاتق شكل صيش تغييش دّيذ



 

ّواًطَس كِ قثال ّن گفتِ شذ، اگش دس ٌّگام ضثط صذا هشكلي پيش آهذ هثال لغتي سا اشتثاُ 

 ثاًيِ سكَت كٌيذ ٍ آى قسوتي كِ اشتثاُ شذُ 5تلفظ كشديذ يا تپق صديذ كافي است حذٍد 

 ثاًيِ 5 ّاي gapدس صفحِ ي ٍيشايش هطاتق شكل صيش، تا استفادُ اص . تَد سا دٍتاسُ تخَاًيذ

كِ دس تخش اكَاليضس ٍجَد داسد هي تَاًيذ تِ ساحتي تخشي كِ  ( ثاًيِ ي5فاصلِ اي )اي 

تخشي كِ هي خَاّيذ حزف شَد سا تا . اشتثاُ تلفظ شذُ سا پيذا ٍ آى قسوت سا حزف كٌيذ

. هاٍس اًتخاب كٌيذ تا هطاتق شكل صيش تغييش سًگ دّذ



 

 deleteسپس سٍي آى تخش كِ اشتثاُ شذُ تَد ساست كليك كٌيذ ٍ تشاي حزف آى قسوت، 

. سا اًتخاب كٌيذ



 

 

 ثاًيِ اي 5تِ ايي تشتية توام قسوتْايي كِ اشتثاُ شذُ تَد سا هي تَاًيذ تا كوك فاصلِ ّاي 

پس اص پاياى ٍيشايش اص هٌَي فايل . كِ ٌّگام ضثط صذا اػوال كشدُ تَديذ پيذا ٍ حزف كٌيذ

.  سا تشاي رخيشُ ساصي اًتخاب كٌيذsave file Asهطاتق شكل صيش، 



 

 Channel Encoding ٍ دس تخش Bitrate ،64دس ايي هٌَ هطاتق شكل صيش، دس تخش 

Mode، Monoسا اًتخاب كٌيذ  .

 



 سا اًتخاب Mpeg Layer-3 (mp3*.)، رگضيٌِ ي save as type دس ايي هٌَ ًيض دس تخش 

. ًام فايل سا ًيض تايپ كٌيذ.  تاشذMp3كٌيذ تا فايل ًْايي تِ صَست 

 

تَجِ داشتِ . تِ ايي تشتية هي تَاًيذ تخش ّاي هختلف يك كتاب سا صَتي ٍ ٍيشايش كٌيذ

تاشيذ اگش تخَاّيذ يك كتاب سا حشفِ اي تش اجشا كٌيذ، هثال دس تخش ّايي اص كتاب تشاي 

هي تَاًيذ دس تخش ٍيشايش صذا كِ ... جزاتيت تيشتش هَصيك تگزاسيذ، صذا سا كن ٍ صياد كٌيذ ٍ

ايي كاسّا سا تِ سادگي اًجام ...  Edit ،Effectsٍدس شكل صيش هشخص شذُ دس قسوت ّاي 

. دّيذ كِ تِ خاطش طَالًي شذى هطلة تِ آًْا ًوي پشداصين



 


