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  مقدمه مولف 
میکس آهنگ همواره یک چالش بزرگ در صنعت موسیقی بوده است. حاصل 
همه زحمات تهیه کننده و آهنگساز و خواننده و نوزانده گان و تنظیم کننده در 
نهایت زیر دست و انگشتهاي میکس من قرار می گیرد. اگر این دستان با تجربه و 

کار خواهد بود. و اگر  کار آزموده و هنرمند باشند حاصل کار چیزي فراتر از اصل
این دستان بی تجربه و بی دانش و بی هنر باشند حاصل کار ترکیبی نامناسب از 

  صداهاي در هم برهم خواهد بود. 

طی بیش از هشت سال گذشته با تهیه و ارائه مجموعه هاي آموزشی در زمینه 
مستر میکس و مستر تالش نموده ام تا دانش و تجربه عالقمندان به کار میکس و 

را افزایش دهم و این گروه از هنرمندان را که اغلب کار آهنگسازي و خوانندگی را 
نیز خودشان انجام می دهند ، با اصول و روشهاي رایج و نیز تکنیکهاي حرفه اي 
میکس و مستر آهنگ اجرا شده در صنعت موسیقی غرب آشنا کنم. و خدا را 

و هم آنهایی که از این مجموعه ها شاکرم که تا حد زیادي هم من موفق بوده ام 
استفاده نموده اند در کارشان موفق بوده اند. در اوایل کارم به شدت مورد هجوم 
افرادي قرار گرفتم که ادعا می کردند کار میکس و مستر کار هر کسی نیست و 
باید توسط افرادي خاص در استودیو هاي خاص انجام شود. امروز بعد از گذشت 

درك کرده اند که براي کار میکس باید دانش و تجربه الزم را هشت سال همه 
بدست آورد و این دانش و تجربه در انحصار یک عده خاص یا چند استودیوي 
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خاص نیست و هر فرد عالقمندي می تواند با آموزش و تجربه کار میکس را در 
  حد حرفه اي انجام دهد. 

خوبی می دانند کار میکس کاري افرادي که آموزشهاي من را دنبال کرده اند به 
بسیار حساس و ظریف و پیچیده است که به دقت و دانش زیادي نیاز دارد. گاهی 

یک معادله غیر قابل حل تبدیل  به انجام میکس یک آهنگ به جایی می رسد که 
می شود. مثال شدت صداي یک تراك را کاهش می دهید تا تداخل با تراك دیگر 

و نقش آن صدا در آهنگ از دست می رود و اگر شدت  ماهیتنداشته باشد ولی 
براي رفع این گونه صداي آن را افزایش دهد صداي یک تراك دیگر را می بلعد. 

مشکالت الزم است تا تحلیل دقیقی از فرکانسهاي موجود در همه تراکهاي آهنگ 
  داشته باشید . انجام این تحلیل ها بسیار دشوار و زمان گیر است . 

رکت ایزوتوپ بعد از سالها غیبت در زمینه میکس آهنگ یک سوییت نرم اکنون ش
افزاري مخصوص میکس ارائه نموده که جبران غیبت این شرکت را نموده است. 
این سوییت یک بستر هوشمند براي میکس آهنگ به شما می دهد. یعنی برنامه 

ر صداي و هارمونیک موجود دیل هاي الزم از وضعیت فرکانسها قادر است تحل
تراکها را با دقت انجام داده و از آن فراتر بهترین ترکیب ممکن از تنظیمات 

  مناسب براي میکس آن تراك را به شما پیشنهاد دهد. 
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در این مجموعه ابتدا شما را با امکانات و توانایی هاي این سوییت هوشمند آشنا 
میکس یک آهنگ می کنم و سپس کاربرد و شیوه استفاده از این سوییت براي 

کامل را به شما نشان می دهم.امیدوارم این مجموعه نیز مانند مجموعه هاي قبلی 
سبب افزایش دانش و مهارت و در نهایت افزایش کیفیت میکس آهنگهاي تولید 

  داخل ایران شود. 

  داریوش فرسایی 

  1395زمستان 

  
  

  

  

  

  

  

  

  




