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 بنام خدا

 

 معرفی

 زتکنیک ها و نکات ری ، Fl Studioآموزش  نام کتاب :

 (vahidalyani) وحید عباسکوهی نویسنده :

   400تعداد صفحات :

 21/12/94تاریخ شروع نوشتن آموزش ها : 

 22/12/95تاریخ خاتمه ی نوشتن آموزش ها : 

    23/01/97تاریخ نسخه ی ویرایش شده : 

 تشکر از علی شعبانی عزیزبا ،  می شودبازنشر   FLFA.IRاین نسخه از سایت 

 

 ارتباط با نویسنده :

 vahidabbaskohi ایدی اینستاگرام :

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi 

 

 )که حتما هست(*این کتاب ممکنه دارای غلط های امالیی و یا هر مشکل دیگه ای باشه

 استفاده کنید * (اینستاگرام)از دایرکت ید و یا درباره شون ازم بپرسید ، میتونید بهم اطالع بد

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
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 مقدمه

 خدا یاد و نام با

 : عزیز دوستان به درود

خواهشم اینه که این کتاب رو بخونید ، عرض کنم خدمتتون ،شاید حوصله ی متن های طوالنی رو ندارید اما قبل از اینکه مقدمه ام رو 

 ارائه شده است . زیادی در این کتابخیلی براش زحمت کشیده شده و نکات 

نی و زمانی که کار با نرم افزار اف ال استدیو رو شروع کردم ، بخاطر اینکه کار با این نرم افزار رو یاد بگیرم به جستجو در سایت های ایرا

( قرار بدم تا PDFسیلی از اطالعات رو به رو شدم .همان موقع تصمیم گرفتم که این اطالعات رو در یک کتاب )خارجی پرداخته م و با 

زمانی که  هم خودم با نوشتن، اطالعات بدست اومده یادم بمونه و هم بتونم این کتاب رو با عالقه مندان این موضوع ، به اشتراک بذارم.

ا اطالعات جدیدتری رو به رو میشدم تا اینکه این کتاب ، به چهار کتاب آموزشی تبدیل شد که در سایت در حال انجام این امر بودم ، باز ب

   قرار دادم تا با شما به اشتراک بگذارم .  ، های داخلی به اشتراک گذاشتم . این بار ، چهار کتاب رو همراه با ویرایش جدید در یک کتاب

 وعوضمبرای این وقت های آزادمو این کتاب رو کامل کردم ) 22/12/95رو شروع و درتاریخ نوشتن این مجموعه  21/12/94تاریخ  از

اهدافم این بود ، دوستانی که به هر دلیلی هزینه ی کالس رفتن ندارن ، با این اموزش و چند آموزش  مهم ترین یکی ازاما در کل . گذاشتم(

رم افزار اف ال استدیو رو یاد بگیرن .   هر چیزی که نتیجه ی هزاران ساعت تالشم ، کار با ن که توسایت های داخلیمون ارائه شده اند دیگه

گذاشتم تا این عزیزان هر چه سریعتر کار با نرم افزار رو یاد بگیرن و وقتشونو بیشتر واسه یادگیری  کتاببود ، با خلوص نیت در این 

 تئوری ، هارمنی ، کنترپوان ، سازشناسی و ... بذارن .

خالصه میشه ، خیر ، اینطور  ایندادم ، ولی این به این معنی نیست که این نرم افزار فقط در  کتاب ارائهاکثر تکنیک ها رو در این  تقریبا

تمرکزمو رو پالگین ها البته نیست ، این نرم افزار هنوز خیلی چیزا واسه یادگیری داره  ، مخصوصا با آپدیت های زود به زودی که میاد )

خیلی از ابزار های نرم افزار رو هنوز توضیح ندادم ( . سعی کردم قدرت این نرم افزار رو نشون بدم و یادآوری کنم که چه گزینه نذاشتم و 

 های خوبی داره .

امیدوارم کسانی که تازه وارد دنیای موسیقی میشن ، تصورشون این نباشه که بدون اطالعات موسیقی میتونن تو اف ال موزیک حرفه ای 

زن )چرا که بعضی ها اینطور بهشون میگن( ، خیلی ها با این طرز تفکر ، نرم افزار اف ال استدیو رو زیر سوال بردن . پس اگه هیچ بسا

ید ابتدا یه تئوری موسیقی بخرید نه دانلود!!!  کتابهای الکترونیکی خوندنش سخته ، اگه کتابهای الکترونیکی تئوری رو ه اکتابی نخواند

نت بگیرید ، هزینه ش تقریبا مثل خرید یه کتاب میشه .  اما کتاب های کاغذی ، خوبیش اینه که اکثر اوقات در دسترسن ، به دانلود و پری

چشمتون آسیب نمی زنه و ... .     همه ی  کسایی که این کتاب یا هر کتاب دیگه ای در زمینه ی موسیقی میخونن حواسشون باشه که 

بشن ، این )موسیقی( ، استعداد ذاتی ایه که بصورت خدادادی در من وجود داره در اکثر موارد توهمی بیش قرار نیست همه شون موزیسین 

نیست .  اگه استعداد این کار رو هم داشته باشید برای شکوفا شدنش باید مطالعه تونو بیشتر کنید ، وگرنه استعدادتون خاموش میشه ، هر 

اگه کاری ساختید که خوب نبود  شد ، پس همین االن شروع کنید .م ، یادگیری سخت تر خواهد چقدر عمر بگذره سختیها بیشتر ، زمان ک

 . ، با پخش در سایت های اینترنتی معروف ، چیزی درست نمیشه و شما با این کار ، فقط خودتونو گول میزنید ، پس مطالعه ی بیشتر.....
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 ((  های از یادرفته و یا کاربردی هست هدف این کتاب آموزش جامع نیست بلکه بیشتر تکنیک))  

 

 : خدمتتون کنم عرض باید آموزش از قبل ولی نیست آموزش متن این:  نکته

 

 رسید نخواهید جایی به پرسش این پرسیدن با باشید مطمئن و شده قدیمی خیلی مطلب این کنم؟ شروع رو آهنگسازی افزار نرم کدوم با

 که افزاری نرم هر با یا,  راحتی که افزاری نرم هر با:  بدم بهتون من جوابشو بذار. داد خواهد شما به جوابی تعصبش با کس هر که چرا, 

 یا,  نداشت کیفیت کارتون اگر. بسازید رو سبکی هر میتونید افزاری نرم هر با باشید مطمئن. کنند می استفاده آن از موفق افراد میکنی فکر

 کنند نمی معجزه دیگه های افزار نرم, نباشید دیگه های افزار نرم دنبال جهت بی و هستش کم شما دانش که کنید قبول وجدانا نبود خوب

 flبا کاری من اگه!! بگن هم دروغ شایدم اما بگن راست هم شاید, ضعیفه خروجیش fl studio افزار نرم میگن افراد از سری یه:  مثال.

Studio از لحاظ میکس و  ام پروژه کیفیتِ مشکلم فقط و باشه خوب خیلی...  و هارمونی,  ها نت چینش لحاظ از که بسازم بتونم

 آهنگ که اینه مهم.  بشه ینگمستر و میکس دیگه افزار نرم یه با میدم نیست ای مسئله خوب( میگن دوستان که اونطوری)  باشه مسترینگ 

 افراد بدین میشه بد خیلی کارتون نهایی خروجی کنید می تصور اگه,  بسازید خوب آهنگِ یه شما.)  ساختم fl Studio افزار نرم با رو

 دوستان از خیلی که اینجاست مشکل اما.     (کنن ینگمستر و ،میکس ان قوی خیلی میکنید فکر شما که دیگه های افزار نرم با دیگه

 به ربطی هیچ که چیزهایی و فضاسازی و هارمونی لحاظ از کیفیت بی کارهای برای ای بهانه رو Fl studioاز کیفیت بی نهایی خروجی

 های افزار نرم. راحتم باهاش شخصا و میدونم آهنگسازی ی زمینه در کاملترینها از یکی رو افزار نرم این بنده  . سازند می نداره خروجی

 .  شماست با انتخاب,  کاملن نیز دیگه
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 فهرست
شماره 

 صفحه

 11 یزیرنگ آم

 12 ینزول /یصعود یِبند رنگ

 Reset 15،  ستیر انبریم

 Look To Content 17،  ستیل یپل  یدر  ترکها قفل

 The Most Zoom... 19،  شتری ب ِییبزرگنما

Z-CROSS 20 صدا( شیرایو یها نهی)از گز 

 23 صدا ( شیرایو یها نهی) از گز STRETCH، دنی، کش کشش

 STEP EDITING 26پله به پله ، شیرایو

SLIDE REMAINING POINTS 31 

 REMEMBER SEEK TIME 35زمان شروع پخش ،  یادآوری

 Ctrl+B 36 کاربرد

 DETECT TEMPO 38کردن تمپو/سرعت ،  دایپ

Master Pitch 44 

 Start Marker  46نشانگر شروع ،/مارکر

 Velocity In Piano Roll  48رول ،  انوینت ها در پ یتیولوس زانیم رییتغ

 50 در پترن /چنل رک یاس ت یو نیکردن همزمان چند حذف

 PURGE UNUSED AUDIO CLIPS 51استفاده نشده ،  یصداها یپاکساز

 52 ها / ترکها و ...... یاس ت یو یریکردن محل قرارگ جابجا

 55 ( شنی) اتوم Automationsها به  Events لیتبد

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
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 Value 64با  کار

Init Song With This Position 71 

 Ram Optimization 73رم ،  یساز نهیبه

 cpu  ،Cpu Optimization 81 یساز نهیبه

Send options 92 کسریدر م 

 In Mixer create group Select 104،  کسریو خلق کردن گروه در م  انتخاب

 Compare in the plugins 112ها ،  نیدر پالگ سهیمقا

 Full screen 118صفحه ، تمام

 Save as template 119الگو ،  کیکردن بعنوان  رهیذخ

 Disable keyboard 127،  وتریکامپ بوردیفعال کردن ک ری/غ فعال

 Browser 130مرورگر ، /بروسر

 Merge pattern clips 136پترن ها ،  ادغام

 : کسریسند در م یترک ها به چپ ، راست و وسط و اضافه کردن کانال ها کسریدادن م حواله

left/right/middle Dock to 

142 

 Plugin delay compensation 148ها ،  نیپالگ ریتاخ جبران

 159 تاخیر در مترونوم

 160 وکال ی، ساخت فاصله برا newtoneاز  استفاده

 Multi Color In Piano Roll & Direct Wave،  ویو رکتیدا نیرول و پالگ انویها / کانال ها در پ رنگ

Channel 
168 

 Piano roll/playlist shortcuts 175،  ستیل یو پل انورولیپ یانبرهایتا از م چند

 *MUTE  175 نت کیکردن 

*QUANTIZE 175 کردن نت 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
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 176 و ... نتها چی، پ نگی، پن یتیوسیول زانیم ریی*تغ

 177 (ZOOMرول )ابزارِ انویدر پ یی*بزرگنما

 PLAY BACK 178*ابزار 

 SLICE 178ابزار  ی*حالتها

 179 رفت!!! ادمیاسمش  یعنی*؟؟؟؟؟ 

 180 (SNAP TO GRID یِفعال ساز ری)غینتها بصورت افق فیظر اریبس یی*جابجا

 180 *انتخاب نتها

*SELECT یرو TIME BAR 181 

 182 کردنِ نتها ی* کپ

 183 نوشت( یو پ یادآوری،  انبرهای)م کسریدر رابطه با م ینکات

 View in mixer 190،  کسریدر م شینما یا نهیگز

*WAVEFORMS 190 

*NAMES AT TOP 192 

*ROUTING CABLES 193 

*COMPACT PLUGIN LIST 194 

*TRACK INSPECTOR ON LEFT SIDE 196 

*COLORFUL MIXER 198 

 *LINES BETWEEN TRACKS 199 

*VIEW EXTRA VOLUME / STEREO PROPERTIS 200 

 *MULTI-TOUCH CONTROL 201 

 Playlist 202در  ینکات

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
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 DirectWAVE  210ها/بانک صداها با  نیگرفتن از پالگ سمپل

 DirectWAVE 223 نیبا استفاده از پالگ ((INSTRUMENTساخت ساز 

 LAYER 233 نکیساده با تک Drum Machine هی، ساخت  یبند هیال

 239 نوشت ها یها / پ یآور ادیو  زیر نکات

 Middle Click 252، کیکل دلیم

 253 )قسمت اول( انبری/ م زیر ینکته  14

 263 )قسمت دوم( زیها و نکات ر کیتکن 12

 276 ویدر اف ال استد نیپالگ/یاس ت یو یبند دسته

 Step Editing Mode 280پله به پله ، شیرایو حالت

 Blend Recording (Overdub) 285مخلوط کردن ضبط ها /رکوردها ، /بیترک

 Split By Channel In Pattern 288هم جدا کردن کانال ها در پترن ،  از

 رنسپورت ،تکردن در پنل  یپخش کردن/پل یبرا یورود کی یماندن برا منتظر

Wait For Input To Start Playing In Transport Panel 

291 

 Scrolls To Reach Times Markers (Auto Scroll) 294زدن خودکار صفحه همراه با نشانگر زمان ، ورق

 297 )قسمت سوم( زیر نکات

*Insert One 297 

*Countdown 298 

*Loop Recording 299 

*Drag To Resize Channel Buttons 303 

*Target Mixer Track 305 

 Lock Active 306فعال است در پترن ،  !!! قفل

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
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 Quantize In Recording & Recording New Options 310 د ،ررکو ضبط/ دیجد یها نهیدر ضبط و گز زیکوانتا

 Swing In Channel Rack 314در چنل رک ،  نوسان

 Click-And-Hold & Special Gesture Functions 322،  ژهیو یو نگه داشتن  و عملکردها کیکل

 Current Snapshot In Browser 325شات در بروسر ،  اسنپ

 Dump Score Log To Selected Pattern 335ثبت شده ، در پترنِ انتخاب شده ،  یکردن نت ها یخال

 Typing Keyboard To Piano Keyboard/Transpose 337/ترنسپوز  انویبه پ پیتا بوردیک

Add To Key 342 

Layout) 345 )طرح 

 349 انتقال

 Limiter/Transposer (Key Limiter Key 352، ) هیکالو/دیکل یمحدود کننده  ابزار

 355 )قسمت چهارم( ها یآور ادی/  زیر نکات

 ، زیطناب سحرآم ایلسو  کی/ آپشن مج ستیل یو پل انورولیدر پ انتخاب

 Select In Piano Roll & Playlist/Magic Lasso 

368 

 378 )قسمت پنجم( بورد پیکردن نت ها در کل رهیکانال ، ذخ یدیم ریی، تغ زیر نکات

 Insert 378  دیبا کل سیاسال

Swap to Brush 378 

 379 زیکوانتا

 MIDI clipboard 381از  چسباندن

 381 رنگ/کانال نت ها رییتغ

 383 ویاف ال استد یانبرهایم

 383 لیفا اتیعملمیانبرهای مربوط به 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
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 384 الگو انتخابمیانبرهای مربوط به 

 384 رک و استپ سکوئنسر چنلمیانبرهای مربوط به 

 386 ، پخش و ترنسپورت ضبطمیانبرهای مربوط به 

 387 ها پنجرهمیانبرهای مربوط به 

 388 کسریممیانبرهای مربوط به 

 389 ستیل یپلمیانبرهای مربوط به 

 394 رول انویپمیانبرهای مربوط به 
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 رنگ آمیزی

 

 تغییر ی وظیفه نیز ویندوز در F2.)کنید استفاده F2 میانبر کلید از میتونیدکانال و میکسر ترک  / پترن نام تغییر,  آمیزی رنگ با رابطه در

 (داره عهده به رو نام

 

 :میشه باز پنجره این پترن در دکمه این فشردن با

 

 
 

    اتوماتیک بطور کنید راست کلیک اگه اما کنید انتخاب رنگتونو باید که کنید چپ کلیک اگر: رنگ انتخاب قسمت یعنی راست قسمت در

 . شود می انتخاب رنگی Randomیا بهتر بگم ، بصورت 

رید .)می رو بفش F2پی نوشت : الزم نیست که روی کادر قرمز چند بار کلیک راست کنید بلکه هر وقت این پنجره باز شد , چندیدن بار 

 بینیند که رنگها تغییر میکنند .

 قسمت این در:  پایینی واما  آیکونه انتخاب برای باالیی که داره قرار کوچیک مثلث تا دو مشخصه که همانطور پنجره این چپ قسمت در

 رو نام تغییر اعمال شما داره بستگی.)کنید انتخاب لیست رو پترن ازاعضای یکی یا پترن نام میتونید که گرفته قرار پیشفرض اسم تا چند

 (پترن اجزای از یکی برای یا گرفتید نظر در پترن برای

 تغییر به میتونید, صفحه باالی در پترن خود نام یا و پترن اعضای از یک هر روی( Shift+Left Click)کلیدهای از,  F2 جای به شما

 .بپردازید آیکون یا و رنگ,نام

 انتخاب رو Auto Name ی گزینه و کرده راست کلیک ترک هر روی و. بدید اختصاص پترن یه به رو ترک هر لیست پلی در اگه حاال

 .آیند می در خود به مربوط پترن آیکون و اسم,  رنگ به اتوماتیک بصورت لیستتان پلی ترکهای. کنید
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 !نزولی / صعودی بندیِ رنگ

 

  : این یعنی کنند می حرکت دیگر رنگ یه سمت به رنگ یه از که دیدید رو ها پترن اجزای ها وقت خیلی

 

 

 

 

 اینطور اما اند شده رنگ دستی بصورت ها فایل این تک تک که کنند تصور ها خیلی شاید.کرده حرکت قرمز رنگ سمت به سبز رنگ از که

 . نیست
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 : روش

 کنید انتخاب رو اعضا. 1

 

 

 

 

 : بروید زیر مسیر به کنید کلیک پترن ی پنجره پِچ سمت ی گوشه فلش رو. 2

Color selected/gradient… 
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 این پنجره وامیشه :

 

 

 

 

 رنگِ شما که منتظره:  بازه هنوز پنجره این که دیدید. بزنید رو ok کلید یکبار سپس.  مبدا رنگِ یعنی.کنید کلیک خود اول رنگ روی. 3

 .مقصد رنگ یعنی کنید تعریف براش رو دوم

 رمزق به رنگشون تدریج به تا میشن شدن رنگ به شروع سبز رنگ از پترن اعضای. قرمز شما دوم رنگ و باشه سبز شما اول رنگ اگه: مثال

 (. باشید کرده انتخاب رو نظرتون مورد اعضای باشید داشته دقت)          . میشوند قرمز نهایتا و نزدیک

 … & Drums.Bass.Pads های گروه به کنید بندی گروه رو اعضا کار این  ِقبل میتونید
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 : Reset ریست ، میانبر

 

 :این مـثل اسالیدر یه شما که هاومد پیش گاهی

 

 

 

 : این مثل ناب یه یا و

 

 

 

 .زنید می رو Reset ی گزینه و کنید می راست کلیک ها آن روی که برگردونید اولیه حالت به رو آن وبخواهید کنید دستکاری رو

 آن میتونید تر سریع خیلی بینید می و کنید چپ کلیک اسالیدر یا و ناب آن روی سپس و داشته نگه رو Alt کلید       : تر سریع راه یه اما

 . برگردونید اولیه حالت به رو

 همانطور برگردونید 0 یعنی اش اولیه حال به سریع خیلی آنرو میخواهید و کردید دستکاری رو میکسر در پن یا و ولوم اسالیدر یه:  مثال

  Alt+Left Click:  شد گفته که

در پالگین های خارجی هم این موضوع  . کند می کار...  و Eq / Reverb /Delay حتی ال اف نیتیوِ های پالگین ی همه در این:  نکته

 استفاده کنید . Ctrlیا  Shiftاز  Alt، ممکنه بجای  با تفاوت هایی کار می کند
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 :     داره کاربرد جاها خیلی در دکمه دو این کنم اضافه هم رو این

 . برگردونید اولیه حالت به رو آن بخواهید و کردید دستکاری لیست پلی در هارو ترک ی اندازه       : مثال

 . گردد می بر اولیه حالت به ترکتون ی اندازه که بینید می.  کنید اجرا رو شده بیان العمل دستور نطرتون مورد ترک لبه روی

 

 

 کردید و بخواهید آن رو به حالت اولیه برگردونید. آن دستورالعمل رو در این نقطه اعمال کنید : Zoomو یا پروژتونو در پلی لیست 

 

 

 

 . دید خواهید کاربردشو ببرید بکار مختلف جاهای در اونو یخورده.  داره کاربرد چیزی هر کردن Reset برای دستوالعمل این کل در

 

 هم بهره ببرید .، از میدل کلیک روی پارامتر مدنظرتون میتونید پی نوشت : برای ریست کردن 
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 :  Look To Content پلی لیست ، ترکهای   در قفل

 

 . بینیم می ها ترک از بعضیها در قفل عالمت یه ها پروژه از خیلی در

 
 

,  نکنیم وا قفلشو که زمانی تا بگم بهتر یا. نشوند حذف ترکها آن در شده اجرا های پترن که اینه بخاطرِ کردم می تصور اول های روز

 . نداشت مسئله این به ربطی قفل عالمت این وجه هیچ به که بود اینجا خوش خبرِ اما.  کنیم ویرایش رو ترک آن نمیتونم

 

 چیه؟ کارش اما

 . کنید استفاده گزینه این از میتونید,  بدید اختصاص پترن یک به را لیست پلی در ترک یک خواهید می شما که زمانی

 

 ترک آن در تونید نمی رو 1 پترن جز به پترنی هیچ دیگه کنید قفل رو ترک آن و بچینید رو 1 پترن( , Track1) 1 ترکِ در اگر:  1 مثال

 .کنید وا قفلشو که زمانی تا بچینید

 

 ترک آن در تونید نمی رو 6 و 2 پترن جز به پترنی هیچ دیگه,  کنید قفل رو ترک آن و بچینید رو 6 و 2 پترنِ ,  1 ترکِ  در اگر:  2 مثال

 .کنید وا قفلشو که زمانی تا بچینید
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 : ؟کنیم قفل رو ترک یک چطور اما

 .کنید راست کلیک ترک آن رو     ،   بچینید هاتونو پترن ترک یه داخل

 

 
 

 

 . کنید فعال رو Lock The Content ی گزینه

 .ندارد ورود حق دیگری چیزِ پترنها اون غیر و است شده مشخص های پترن مخصوص ترک آن النا

 

,  کنید می تایید و میچنید ترک آن در که پترنی اولین رو    :؟دهد می رخ اتفاقی چه کنیم قفل رو ترک ها پترن چینش از قبل اگه:  نکته

 . شود می قفل

 .بردارید رو Lock The Content  ِتیک و کرده دنبال رو مسیر این نو از میتونید گذاری قفل کردن فعال غیر برای
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 : The Most Zoom،  بیشتر  ِبزرگنمایی

 هماهنگ برای. کنید هماهنگ پروژتتون با رو آن میخواهید بعدش.  میکنید لیست پلی وارد( , Audio) صدا یه اومده پیش وقتها خیلی

 شاید البته. )  کمه فرض پیش بصورت بزرگنمایی میزانِ Fl در اما  .هستش Zoom ابزارِ یا بزرگنمایی داره کاربرد که ابزاری اولین کردن

 : همس این آخرش( . باشه کافی قد همین خیلیها واسه

 

 ؟ چیست بیشتر بزرگنمایی برای حل راه اما

 : بروید زیر مسیر به

OPTIONS / PROJECT / PROJECT GENERAL SETTINGS 

 : میشه وا پنجره این که

 
 بزرگنماییِ از بدید حرکت باال سمت به رو عدد چقدر هر,  Timebase(PPQ) قسمتِ یعنی,  فلش با شده مشخص قسمت در حاال

 .میشوید برخوردار بیشتری

 
 

 .میشه تر کم بزرگنماییتون بیارید تر پایین چقدر هر رو عدد اون مسلما
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Z-CROSS (صدا ویرایش های گزینه از) 

 

 :اینجاس جاش. دونید نمی جاشو شماها از خیلی حتی.  میشه استفاده گزینه این از کم خیلی مطمئنا

 

 

 

Z-CROSS : 

 خودش از صدایی از هیچ که صدایی یه یعنی.  باشه 0db میتونه صدا بی از منظور آهنگسازی تو.  صداست بی فایلهای با کارش گزینه این

   . باشه نداشته

 

 

 : این مثل میرسه صفر به تا میشه کم صداش بعد و میشه پخش که داریم صدا یه ما:  مثال

 
 

   .نداره خودش از صدایی قسمت این یعنی 0db با برابرِ زرد کادر
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 : این یعنی کامل MUTE یعنی صداست بی فایلهای با Z-CROSS کار اما

 

 
 

( صدا بی) MUTE به وسطش از صداش و محتواست بی اما زیاده صوتی فایلِ کششِ اینکه با.  باشید داشته توجه سفید کادر داخل به

 .کنید انتخاب رو SLICE ابزارِ شما اگر حاال   . کنیم حذفش باید که محتواست بی صدا بی تیکه اون. رسیده

 

 
 

 

 

 SLICE صدا بی صدای کل اتوماتیک بطور. کنید SLICE رو صدا,  صدا بی قسمتِ  جای هر از:     کنید روشن را Z-CROSS ی گزینه و

 عبارت به, کنم می SLICE چپ کلیک با رو صدا بی فایل از اونورتر یخورده االن من . رسیده MUTE به صدا که جایی تا یعنی. شود می

 : مشخصه آبی عالمتِ با که کشم می نقطه این( چپ کلیک با) رو,  رو SLICE ابزارِ دیگر
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 (:اینجاست کاربردش)  شد SLICE صدا بی قسمتِ کل اتوماتیک بطور بینید می اما

 

 
 

 باقی میمونه. MUTEو جالبش اینجاست که اگه رو همون قسمت کلیک راست کنید کل صدای با صدا حذف میشه و صدای 

Z-CROSS  دستی انجام میشود.کاربردهایی این چنینی داره . معموال کم ازش استفاده میشه و همه ی این کار ها بطور 
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 ) از گزینه های ویرایش صدا ( STRETCHکشش ، کشیدن ،

 

 Z-CROSS بقلِ جاش

 

 
 

 

STRETCH فایلهای مخصوص که هستش آوردن کش یا کشیدن معنی به AUDIO همانند. هستش Z-CROSS . 

 : باشد فعال غیر گزینه این اگه

  : ببینید تصویرو. میشه اضافه فایل صداییِ بی به و افتد نمی خاصی اتفاق,  میکشید رو صدا یک انتهایِ شما که زمانی

 

 : اولیه فایل
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 : کشیدم(  راست سمت به)  رو فایل آن انتهای

 

 

 

 .شد اضافه فایل به صدا بی ی تیکه یه بینید می که همانطور

 .میاد کش صداتون عوض در و نمیاد بوجود صدایی بی فایل هیچ - بکشید کجا هر تا رو فایل اون انتهای - باشه فعال STRETCH اگه اما

 :میشود بیشتر صدا( TIME) دیرندِ یا کشش میزانِ دیگر عبارت به
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 . تر به پایان می رسد( = صدا دیرنتیجه : هر چقدر کشش رو ببرید باال ) گوشه ی فایل رو به سمت راست بکشید

 

STRETCH ( فایل )ناب( رو این گزینه یAUDIO) : تاثیر مستقیم می گذارد , 

 

 : رود می باالتر TIME میزانِ=  بکشید بیشتر رو فایل چقدر هر دیگه عبارت به

 
 

 . میاید تر پایین TIME میزان=  بیاید تر پایین فایل کشش چقدر هر و

 
 

 . شود می استفاده کم خیلی هم گزینه این از
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 : STEP EDITINGویرایش پله به پله ،

 

 . میده نشون خودشو کاربرد سازی صدا و سازی اتومیشن مانند جاهایی در گزینه این

 : لیست پلی در جاش

 
 

 .داره کاربر نیز ها پالگین ، تی اس وی از خیلی در نداره کاربرد لیست پلی در فقط اما

 : هارمور در
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 GROOS BEATدر 

 
 

  داره کشی نقشه سیستم که یی ها گین پال و تی اس وی ی همه ودر

 : MAP یا کشی نقشه های سیستم

 ( :Sytrus) سایتروس
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slicex : 

 
 

 ... و

 : کاربرد

 کشیدن و چپ کلیک داشتن نگه با. بنویسید رو نظرتون مورد اتومیشنِ( , فشرده) ریز و ظریف خیلی میتونید کنید فعال رو گزینه این اگر اما

 ی نقشه یا و اتومیشن روی بر آن کشیدن و راست کلیک داشتن نگه با یا و.  بنویسید اتومیشن,  موردنظرتون اتومیشن روی بر آن

 . کنید پاک را خود های کشیده,  موردنظرتون
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 فشرده یا ریز نویسی اتومیشن

 
 

 

 : دیگر های پالگین در همچنین

 
 

  .میشود برخوردار باالتری فشردگی از( MAP) تان ی نقشه,  بنویسید را خود MAPER یا اتومیشن بیشتر ZOOM با اگر
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 : گزینه این.  باال ZOOM بر عالوه لیست پلی در یا

 

 
 

 

 .بنویسید اتومیشن فشرده خیلی بصورت میتونید حاال   . باشد شده تنظیم NONE روی

 . نیازه ها الی اف ی همه برای و.  رایجه خیلی هم صداسازی در گزینه این از استفاده کنم عرض دیگر بارِ:  توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 31 

SLIDE REMAINING POINTS : 

 

 : لیست پلی در

 
 

 : هارمور در

 

 : GROOS BEAT در
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 : سایتروس در

 

 

 .... دیگر های پالگین از خیلی در و

 وجود ال اف های پالگین,  تی اس وی اکثر در و.  کاربرده پر نویسی اتومیشن و سازی صدا در STEP EDITING مانند هم گزینه این

 .دارد

 : ؟افتد می اتفاقی چه گزینه این کردن فعال با

 :مشخصه آبی رنگ با که,  کنیم می ایجاد دیگر ی نقطه دو بین ما( POINT) نقطه یک که زمانی
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 قرار می گیرد :و آن رو به سمت دیگری بکشیم ؛ می بینیم که پارمتر بعدی نیز تغییر می کند و تحت تاثیر نقطه ی آبی رنگ 

 من نقطه ی آبی رو به سمت راست هدایت کردم ومشخصه که پارامتر بعدیش یعنی نقطه ی سوم نیز به سمت راست حرکت کرد :

 

 
 

 جاشون سر بعدیش رامترهای پا و گذاره نمی بعدیش پارامترهای یا پارامتر رو تاثیری هیچ آبی ی نقطه,  باشه فعال غیر گزینه این اگه اما

 مونند می
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 . صادقه نیز ها اتومیشن برای عملکرد این

 کنید فعال قسمت این از باید رو عملکرد این شما یعنی هستش هارمور به متعلق شده ارائه عکسهای

 

 
 

 

پالگین , از این قسمت فعال  رو برای استفاده در یک SLIDE REMAINING POINTS, ویا  STEP EDITINGشاید خیلی از دوستان 

  کنند

 

 

 

 STEP EDITING / SLIDE) ی دکمه دو,  MAP دارای پالگینِ هر. میشه لیست پلی های اتومیشن به مربوط فقط قسمت این اما

REMAINING POINTS  )دارد خود در را نظر مورد . 
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 : REMEMBER SEEK TIMEیادآوری زمان شروع پخش ، 

 

 : اینجاس جاش

 
 

 .دید خواهید رو گزینه این,  کنید راست کلیک STOP ی گزینه رو یعنی

 : افته می اتفاقی چه بردارید تیکشو اگه

 PAUSE رو کار اصطالح در میزنیدو رو SPACEکلید بار هر, هستید پترن یک یا و لیست پلی در پروژتون به دادن گوش حال در وقتی

 . میشه پلی دوباره کردید مشخص که جایی از پروژتون و میزنید رو SPACE دیگر بار برای. کنید می

 بگم بهتر یا اول از پروژتون میکنید پلی دوباره و کنید می PAUSE آهنگ وسطای در حتی رو کار که بار هر گزینه این کردن فعال غیر با

 .کند می شدن پخش به شروع صفر ی ثانیه از

 بعد ی دفعه برای کنید متوقف رو کار پخش و,  کنید پلی رو کار و بذارید نظرتان مورد محل در را( PLAY)پلی نشانگر چقدر هر وشما

 . کند می پخش به شروع صفر ی ثانیه از باز کنید می پلی دوباره رو کارتون که

 

 : میانبر تا چند

 کنید می اجرا رو کار که دیگر بار و شود می متوقف کارتون پخش.بزنید رو Ctrl+SPACE های کلید اجراست حال در کارتون که زمانی

 . (شود می پخش آهنگتون ی ادامه یعنی.)اید کرده استفاده کلید دو این از شما که کند می شدن پخش به شروع جایی همون از دقیقا

 بار و شود می منتقل صفر ی ثانیه به پخش( Marker)نشانگر.بزنید رو Shift+SPACE های کلید اجراست حال در کارتون که زمانی

 . کند می شدن پخش به شروع موزیک ی ابتدا از کنید می پلی رو کار که دیگر
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 : Ctrl+B کاربرد

 

 . کنید تکرار دوباره پروژتون در خواستید پترنهارو یا و نتها از سری یک شما که اومده پیش بارها

 : نتها

 
 

 : پترنها
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        : اینه هاش راه از یکی میدونید که همانطور خوب

 . کنید انتخاب رو موردنظرتون پترن یا و ها نت. 1 

 .         دارید نگه رو Shift کلید. 2

 .کنید می ایجاد آنها از کپی یه شما( . طرفی هر ویا)جلو سمت به( آن کشیدن)آن کردن درگ و پترنها یا و نتها روی بر چپ کلیک با. 3 

 

, بچسبانند جلوتر مثال درجایی و بگیرند کپی ها Audio مثل ای دیگه فایل هر یا و نتها,  پترنها از خواستند دوستانی اگه بعد به این از)

 (دکنن استفاده روش این از میتوانند

 

 تکرار نو از... ,  و پترن همون جلوی در بخواهید رو...  و پترن از سلسله یه شما که داره کاربرد زمانی که هست هم ای دیگه روش اما

 : اند شده تکرار سرهم پشت و تکراری بصورت پترنها و نتها که عکسها مثل دقیقا.  کنید

 بر چپ کلیک زدن و Ctrlکلید داشتن نگه با میتونید) ٬درآیند قرمز رنگ به تا کرده انتخاب را خود نظر مورد های نت یا و پترن    :راهکار

 خالی جای اولین در کردید انتخاب که فایلهایی همان همانند کپی یک که شوید می متوجه(     .  کنید انتخاب آنهارو٬ نتها یا و پترن روی

Paste باال تصویر همانند. شود می . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 38 

 : DETECT TEMPO پیدا کردن تمپو/سرعت ،

 

 . کند مشخص را خود کار( سرعت) تمپوی باید آهنگسازی به شروع از قبل آهنگساز هر

 : میرند TEMPO  ِ قسمت به معموال کارند تازه که کسانی اما

 
 

  کنند می راست کلیک سپس و

 کنند می انتخاب رو TAP ی گزینه

 

 : میشه وا پنجره این که

 
 

 .  کنند می خاموش رو شده مشخص ی گزینه دو چراغ

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 39 

 

 درست.)  میکوبند ENTER کلید روی بر, مترونوم یک مثابه به آن با هماهنگ و کنند می مرور ذهنشون در را خود مدنظر ملودی سپس

 (نکنه تغییر نواختنشون سرعت تا کوبند می زمین بر خود پای با که مبتدی های گیتاریست شبیه

 ای گزینه میخواهم امروز اما  . میشه مشخص تقریبا ملودیشون تمپوی یا و سرعت.  دهند می انجام رو کار این هماهنگ که ای ثانیه چند

 رو کارتون تمپوی باید آهنگسازی شروع از قبل گفتم که همانطور.  مفیده خیلی عالقتون مورد آهنگهای کردن کاور در که کنم مطرح رو

 . کنید مشخص

 

 : ؟ چنده تمپوش بدونیم کجا از,  ساخته اونو دیگه نفر یک که آهنگی یه اما

 

 :راهکار

 : کنید لیست پلی وارد رو موردنظرتون فایل

 

 : کنید راست کلیک فایلتون  ِچپ سمت ی گوشه رو
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 : بشه وا زیر ی پنجره تا کنید انتخاب رو DETECT TEMPO ی گزینه شده وا منوی از و

 
 

 .بزنید آهنگ تمپوی از کوچیک حدس یه باید شما حاال

 : ان گزینه دو این رو آهنگها اکثر معموال

 
 

 TEMPO از کردم عرض باالتر خط چند در که همانطور کارها این بع شروع از قبل:  سخته براتون اگه,  نیست سختی کار حدسش )

TAPPER کلید زدن با و کنید استفاده ENTER (بار چند )کنید بازی رو آهنگ آن(ضرب سر) درام کیک نقش  .) 
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 : حال هر به

 می مشاهده که همانطور کنم می انتخاب رو گزینه این پس.  است 150 تا 75 بین تمپوش که اینه حدسم,  کردم انتخاب بنده که آهنگی

 : کند می آنالیز به شروع و میشه وا ای پنجره چپ سمت پایینِ ی گوشه در کنید

 

 
 

 . میکنه اعالم رو کار تمپوی,  آنالیز از بعد

 سر کردن مشخص ی مرحله به برید باید شما و نمیشه وا زیر ی پنجره باشه داشته همخوانی پرژتون تمپوی با کارتون تمپوی اگه:  توجه )

 ( . است شده داده توضیح جلوتر کمی که ضرب

 
 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 42 

 

 می باز و کنیم می انتخاب رو NO ی گزینه آهنگه یه کردن کاور قصدمون چون ما. بشه فیت شما تمپوی با فایل که پرسه می شما از حاال

 : میدیم تغییر 125 به رو آن و تمپو قسمت به گردیم

 
 

 : کنیم هماهنگ لیست پلی با هارو ضرب سر باید ما:  مونده کار یه اما کردیم هماهنگ رو تمپو ما حاال

 : کنید انتخاب رو NONE ی گزینه ابتدا

 
 

 حاال میریم که سر ضرب هارو در جای درست خود قرار بدیم . ) از بزرگنماییِ بیشتر استفاده کنید(.همانطور که من انجام دادم :
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 : کنیم می فعال را مترونوم,  کار درستی از اطمینان برای

 

 
 

 

 صدا حالت چهار از و کنید راست کلیک مترونوم آیکون رو:  نمیاد خوشتون مترونوم صدای از اگر. )  کنیم می پخش لیست پلی در رو کار

 . دادیم انجام درست رو کارمون پس بود هماهنگ تمپو با فایلمون اگر(  کنید انتخاب را یکی

 پخش به شروع آهنگ کجای هر از. شه هماهنگ مترونوم با تا کنید جاش جابه و کردید مشخص اشتباه رو ها ضرب سر احتماال:  نه اگه

 . نیست کافی آهنگ از تیکه یه بودن هماهنگ,  باشه هماهنگ مترونم با باید کنید می

 ( کالسیک قطعات از خیلی مثل:  باشه نوسان حال در همش و باشه متغیر تمپوش که باشه طوری آهنگ سبک اینکه مگر)
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Master Pitch 

 

 
 

.  کنید جابجا نتهارو دستی بصورت که اینه هاش راه از یکی میدونید که همانطور     : دهید تغییر آهنگتونو گام که میخواهید اوقات گاهی

 بدیم گوش دیگر های گام در آهنگمونو که میخوایم ما اوقات گاهی اما.  تره مفید بزنم حرف دربارش میخوام بنده که روشی از روش این

 . کند منتقل مخاطب به رو بهتری حس دیگر گامهای در شاید که ببینیم و

 راه این هم و میره دستتون از وقتتون هم.  کنید جابجا( گام هر برای دفعه هر) پترنو هر نتهای تک تک دستی بصورت بخواهید شما اگه

 . تره مفید کارها سری این برای Master Pitch روش اما       . بیشتره سختیش

 یه گام, کنید می عوض گامتونو شما که زمانی   : نشه وارد ای لطمه آهنگتون به تا کنید رعایت باید را نکاتی آن از استفاده هنگامولی 

 . بشه دستکاری نباید ها صدا از برخی کل در و اسنر,  هت,  کیک:  مثل فایلها از سری

 ( :تصویر در رنگ قرمز قسمت)رفته آچار منوی به سپس و کنید انتخاب فایلهارو این شما
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 گام تغییر نباید که فایلهایی ی همه برای رو کار این)  . کنید فعال غیر بودن فعال صورت در رو آبی کادر در شده مشخص ی گزینه و

 ( ها درام ی همه. کنید تکرار بدهند

 اس وی ی همه مثال کنید تکرار ، بدهند گام تغییر باید که عواملی ی همه برای را آبی کادر در شده مشخص ی گزینه:  عکس بر حاال و

 نگران)  دادید انجام پروژتون فایلهای ی همه برای رو کار این اینکه از بعد        . دارند رو...  و پد,  آکورد,  ملودی نقش که هایی تی

 راحت وخیلی Master Pitch سراغ برید(  اند کرده فعال غیر/فعال ماهیتشون به نسبت رو گزینه این اتوماتیک بصورت فایلها اکثر نباشید

 .کنید ترنسپوز بگم بهتر یا. دهید گام تغییر آن کردن پایین و باال با

 

 : دستورالعمل

 . کیفیت افت بدون مینوازد دیز دو شما دوی نت:  نوازند می باالتر نیم پرده یک شما نتهای از کدام هر:  با است مساوی 100+ هر

 . کیفیت افت بدون مینوازد رِ شما دوی نت:  نوازند می باالتر یم پردهن دو شما نتهای از کدام هر:  با است مساوی 200+هر

  صادقه نیز قضیه این برعکس

 افت بدون مینوازد(  قبلی اکتاو در)  سی شما دوی نت:  نوازند می پایین نیم پرده یک شما نتهای از کدام هر:  با است مساوی 100- هر

 . کیفیت

 بدون مینوازد(  قبلی اکتاو در)  بمول سی شما دوی نت:  نوازند می پایین یم پردهن دو شما نتهای از کدام هر:  با است مساوی 200-هر

 . کیفیت افت

 .......... و

 و کردید گوش دیگه های گام در رو پروژتون اینکه بعدِ.  اکتاو یک دقیقا یعنی,  است ها دادن تغییر ای میزان ترین پایین و باال,  12000

 . کردید انتخاب که گامی به.کنید جابجا نتهارو و داده تغییر صفر به رو اسالیدر این که بهتره, کردید انتخاب رو موردنظرتون گام
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 : Start Markerمارکر/نشانگر شروع ،

 

 .  کنید ایجاد لیست پلی مارکردر یک Ctrl+T های کلید زدن با ابتدا

 

 
 

 تغییر رو اسمش Rename ی گزینه انتخاب و مارکر روی کردن راست کلیک با میتونید.)  شد ایجاد مارکر یک بینیدکه می که همانطور

 ( دادم تغییر Start به رو مارکر این اسم من که همانطور.  دهید
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 :کنید جابجا جلوتر کمی به رو مارکرتون حاال.  کنید انتخاب پایینش منوی در رو Start ی گزینه و کنید راست کلیک مارکر روی دیگر بارِ

 

 
 

 

 منفی تایمِ یک بصورت رنگ آبی کادر یعنی مارکر اون قبل و میشه مارکرمحاسبه از آهنگ شروع که بینید می.  کردم جابجا مارکرو من

 . شود می مشخص قرمز کادر در که همانطور. شود می شماره

 است کرده مشخص رنگ سبز ی دایره که همانطورو  گردد نمی محاسبه دارد قرار رنگ آبی کادر فضای در که فایلی هر Export مواقع در

 . است مارکر ی نقطه از آهنگ شروعِ, 

 .( دارد بیشتری کارایی Performance Mode در روش این)
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 :  Velocity In Piano Roll ، پیانو رولتغییر میزان ولوسیتی نت ها در 

 

 : آکورد یک مثل اید نوشته هم زیر نت تا چند که اومده پیش براتون اوقات گاهی

 
 

 ی همه رو شما کارِ این اما دهید تغییر نتهارو از یکی به مربوط های پارامتر خواستید مشخصه رنگ قرمز های فلش با که قسمتی در و

 : دارند مشکلو این ها مبتدی معموال که گذارد تاثیرمی نتها

 
 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 49 

 

 با که رول پیانو پایینی ازقسمت از و بیارم تر پایین کمی( مشخصه قرمز رنگ با که)  رو فا نتِ ولیوسیتی میزانِ خواستم من مثال برای که

 اومد پایین نتها ی همه ولیوسیتی اما کردم استفاده مشخصه آبی رنگ

 اصال شاید و کنند می استفاده ازش تر کم خیلی رو یکی اون ولی میدونن همه تقریبا یکیشو که کنم می پیشنهاد حل راه تا دو:  حلها راه

 . باشند نداشته آن از اطالعی

 

 : اول راه

 رو تغییراتتون سپس و.  کنید انتخاب آنهارو نتها روی بر آن درگ یا و کردن چپ کلیک و Ctrl کلید داشتن نگه با رو مدنظرتون نتهای

 : کنید ایجاد

 
 

 . گرفت انجام فا یعنی شده انتخاب نت روی فقط تغییرات.  مشخصه که همانطور

 بینید می.  کنید پایین/باال رو موس چرخِ سپس و داره نگه رو Alt کلید,  بذارید مدنظرتون نت روی بر رو موس نشانگر       : دوم راه اما

 . کند می تغییر... (  و پیچ,  ولیوسیتی ، پن) نت آن با مربوط پارامتر که
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 چنل رک/ پترن در تی اس وی چندین همزمان کردن حذف

 . کردید ها آن حذف به اقدام شما و ؛ داشته وجود شما پترن در اضافی( فایلی هر) تی اس وی چندتا که اومده پیش شما برای بارها  : 1

 : روشی چه از اما

 . کنیم می انتخاب رو DELETE ی گزینه و کنیم می راست کلیک ها آن تکِ تک رو ما از خیلی

 به جمعی دسته طور به سپس و کنیم عالمتگذاری رو اضافیه پترن در که فایلی هر که بهتره,  کنیم حذف اونارو تک تک اینکه جای به اما

 . بپردازیم ها آن حذف

 

 

 :راهکار

 : کنید انتخاب آنها روبروی چراغ روی بر کلیک چپ و SHIFTکلید داشتن نگه با را خود نظر مورد فایلهای

 

 
 

 سمت چپ کیبورد( Alt) . بفشارید رو ALT+DELETE کلید آنها جمعی دسته حذف برای حاال

 .  برگردونید UNDO عملکرد با تونید نمی رو کنید می حذف که رو فایلهایی که میده اخطار بهتون و میشه باز تایید ی پنجره

 . کنید حذف رو ها شده انتخاب ی همه,  OK روی بر کلیک ویا ENTER کلید زدن با تونید می حاال
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 : PURGE UNUSED AUDIO CLIPSپاکسازی صداهای استفاده نشده ، 

 

 منظور. کند می حذف اتوماتیک بطور رو شوند نمی استفاده لیست پلی در و دارند قرار هاAUDIO گروهِ  در که رو صداهایی دستور این

 ای دیگه گروه به آنهارو شما شاید, ) اند شده بندی دسته AUDIO گروه در,  پترن در که نیست معنی این به همیشه ها AUDIO گروهِ از

 لیست پلی در رو شان صوتی های نگاره شما و ان شده لیست پلی وارد کردن درگ با که ست فایلهایی ی همه منظور بلکه(  اید داده انتقال

  .  بینید می

 .( شود می منتقل پترن در,  AUDIO گروه به خودکار بطور کنید می درگ لیست پلی به شما که رو فایلهایی) 

 صداهایی مانند.  نیستند دستور این مشمول نکردیم درگ لیست پلی در رو ها آن و میشه استفاده ازشون پترن در که ای AUDIO فایلهای) 

 (سازیم می ریتم باهاشون پترن در ما که

 

 الزم - نداریم نیاز بهشون دیگه و کردیم حذف لیست پلی از رو اونا از تا چند حاال - کردیم درگ لیست پلی به که رو فایلهایی:  کل در

 : ببرید بکار FL STUDIO در رو دستور این کافیه فقط - کنیم حذف رو آنها جمعی دسته بصورت یا و تک تک,  پترن از بریم نیست

 

 : بروید زیر مسیر به

 

TOOLS / MACROS / PURGE UNUSED AUDIO CLIPS 

 . شد خواهند حذف,  نمیشود استفاده آنها از لیست پلی در که صداهایی تمام گزینه این انتخاب با

 (.  ندارد undoو عملکرد  مجدد تاییدِ اخطار گزینه این:  توجه) 
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 ... و ترکها/  ها تی اس وی قرارگیری محل کردن جابجا

 دو داریم دوست:  مثال برای.  بدیم قرار هم درکنار رو...  و فایل/ترک/ تی اس وی تا چند داریم نیاز,  مختلف های علت به اوقات گاهی

 راست کلیک با تی اس وی آن از - کنیم می باز تی اس وی یه ما از خیلی.  بدیم قرار هم کنار در رو پروژمون در شده استفاده تی اس وی

 زیر در میخواهیم که رو دیگری تی اس وی سپس - میشه باز تی اس وی همین زیر در جدید تی اس وی یه که - گیریم می CLONE یه

 . کنیم می جدید تی اس وی جایگزین رو بگیرد قرار کنونی تی اس وی

 : بگیرد قرار Pluck 1 زیر در Pluck 2 که میخواهیم تصویر این در ما کنید فرض    : تر راحت راه یه اما

 
 

 (نکنید کلیک) بذارید pluck 2 روی را موس نشانگر    -  دارید نگه رو shift کلید کافیه فقط

 .کنید منتقل دلخواه محل به رو pluck2 موس چرخ با حاال
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      : پذیره امکان نیز لیست پلی ترکهای در کار این

 : کنیم منتقل دیگر محلی به رو ترک خود و ترکها محتویات میخواهیم کنید فرض

 
 

 : کنم می منتقل 1ترک به رو 4 ترک

 . دارم می نگه رو Shift کلید ابتدا

 : قسمت این یعنی میذارم ترک روی رو موس نشانگر

 
 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 54 

 

 بصورت:  دهیم انجام لیست پلی های فایل یا و پترن از یکی رو,  رو عمل همین که چرا ، باشه قرمز کادر روی موس نشانگر حتما:  توجه)

 (.  کنه می تغییر جاشون افقی

 

 . میشه داده انتقال باالتر به( ترکمون)فایلمون جای,  پله به پله که بینیم می ، چرخونم می باال سمت به رو موس چرخ

 

 
 

 . کنید استفاده روش این از Clone/Replace روشِ بجای و براتون باشه کاربردی امیدوارم

 

 میکسر ،پلی لیست نیز کاربردی هستند .توجه : همه ی این نکات در 

 و با فشردن کلید های پیمایشی این عمل رو انجام بدید . Altشما می توانید با انتخاب کانال ، ترک و... مدنظرتون و نگه داشتن کلید 
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 : ( اتومیشن)  Automations به ها Events تبدیل

 

 Edit ی گزینه و کنید راست کلیک متغیرتون رو شما کافیه Event یک ساخت برای.  اتومیشنند نوعی ها Event میدونید که همانطور

Events .........بزنید رو . 

 

 : بگیریم یاد اتومیشنو به Event یه تبدیل که بریم

 : داریم نت سری یه ما ابتدا
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 : کنیم می لیست پلی وارد پترنو این

 

 
 

 . کنم ایجاد fade in صدای یه میخوام مثال.  کنم می تعیین واسش Events یه حاال

 : کنیم می راست کلیک قسمت این رو
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 ی گزینه,  بدیم این فید میخواهیم که چون. (  pitch و Pan , Volume مثال. ) کنیم می تعیین پارامتری پنجره راست سمت از

Channel Volume است آماده رسم برای صفحه پایین که بینیم می       . کنیم می انتخاب رو : 

 

 
 

 

 : رسم برای نکته چند

1  .Auto smothing و کج خودکار بطور گزینه این بودن فعال با کنید رسم کوله کجو اگه.  کنید فعال چپ سمت منوی در اگه رو 

 .  میشه برطرف شما Events کولکی
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 : بودنش فعال غیر زمان در رسم

 
 

 : بودنش فعال زمان در رسم
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 : برید قسمت این به کنید فعال رو آن میخواهید اگر

 

 
 

 

 . کنید فعال رو Auto smothing ی گزینه تیک و

 راست/چپ کلیک داشتن نگه با کردن رسم کل در.  میگیره انجام رسم مرتب و صاف خیلی که.  کنید رسم راست کلیک با میتونید شما.  2

 . کنید امتحان.  متفاوته هم با
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 . کنید استفاده زیاد بزرگنمایی از همچنین و.  کنید انتخاب منو این از رو none ی گزینه کنید رسم( ظریف) ریز خیلی میخواهید اگر. 3

 

 
 

 : دادم انجام رسم یک راست کلیک با من حاال         : ادامه اما
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 : رو پیانو های آپشن قسمت از

 

 
 

 . میریم EDIT مسیر به

 . بشه اتومیشن به تبدیل ما EVENT تا کنیم می انتخاب رو TURN INTO AUTOMATION CLIP یعنی گزینه آخرین سپس

         : میشه وا پنجره یه
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 :  THRESHOLD ی پنجره

 
 

 کمتر میزانش چقدر هر و میگیره انجام دقیق و ریز بصورت سازی اتومیشن( راست سمت به) باشه بیشتر میزانش چقدر هر ساده زبان به

 ......... باشه

 (برداریه ))سمپل ریت((  نمونه نرخ شبیه چیزی یعنی)

 : اتومیشن یه به داد جاشو تون EVENT بینید می که همانطور بزنید رو ACCEPT و کنید تعیین مقدارو
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 .  کنید خلق EVENT,  اسالیدری یا ناب هر روی بر رول پیانو در عالوه میتونید شما:  4 نکته

 

 کنید راست کلیک

EDIT EVENTS IN NEW WINDOW  

EDIT EVENTS IN PIANO ROLL 

EDIT EVENTS  

 .  مشخصه تفاوتشون که

 

 طبیعی صدای. اند شده طراحی ساز یک برای فقط که هایی تی اس وی مخصوصا دارنو کار سرو زیاد تی اس وی با که کسایی:  5 نکته

 استثنا کنند می استفاده کنترلر میدی از که اونایی.)  کنید پایین و باال نواختن هنگام در رو ولوم باید شما نیست پذیر امکان EVENTS بدون

 ( ان
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 : Valueکار با 

 

Copy/Paste Value 

Type In Value 

Set 

 .  داد خواهم توضیح آنهارو تک تک.  مفیدند سازی اتومیشن در ها گزینه این ی همه

 

 

Copy/Paste Value : 

 کنم شروع مثال یه با بذار

 فیلتر این و کند فیلتر رو 10000 زیر های فرکانس شود می پخش به شروع موزیکمان که زمانی:  بسازیم اتومیشن یه میخواهیم کنید فرض

 کجا از ما اما.  باشد داشته پروژمان رو تاثیرکمتری فیلتر که برسد ای نقطه به اینکه تا کند حرکت(  80سمت به) عقب سمت به تدریج به

 . میشه اتومیشن کجای دقیقا 80 یا و 10000 ی نقطه بدونیم

 ؟ کنیم پیدا اتومیشن یک روی,  رو هست مدنظرمان تی اس وی یا و پالگین روی که رو ای نقطه کجا از

 

 : راحت خیلی

 : COPY/PASTE VALUE تکنیک با بسازیم اتومیشن یه هم با که بریم

 .کنم می متصل EQ یه به مو تی اس وی و. سازم می پترن یه ابتدا
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EQ2 کنم می وا رو : 

 

 
 

 های فرکانس کردن کات سمت به تدریج به و بشن کات 10000 زیر های فرکانس میشه پخش به شروع که موقعی پروژم میخوام من حاال

 . شود متوقف 80HZ در نهایت در و کند حرکت پایین
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 کنم می انتخاب رو 40HZ CUT پریست و کنم می راست کلیک( مشخصه پایین تصویر در که)  نقطه این رو من

 
 

 

 :میاد در حالت این به پالگین که
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 کردنه LOW CUT قصدمون که چرا داریم سروکار ناب این با ما حاال

 
 

 رو SET ی گزینه و میکنیم راست کلیک ناب اون رو:  دهیم انجام رو کار این راحت خیلی اینکه برای.  میکنیم حرکت 10000 سمت به

 . کنیم می انتخاب

 

 : وامیشه پنجره این که

 
 

 . 10000 به برسیم تا میچرخونیمش راست سمت به.  کنیم کار میتونیم بهتر بزرگتر ناب این با حاال

 . شده بیان آموزش برای لزوما.  نمیکنه وا رو SET ی پنجره کسی موارد اکثر در:  نکته

 انتخاب دلخواه به رو نمایش ی شیوه سه از شیوه میتونیدیک آن روی بر کلیک با که میشه دیده( کوچک مثلث) کوچکی فلش پنجره این در

 .کنید
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 کند می درج را تغییر ترین کوچک که شوید می متوجه کنید نگاه افزار نرم چپ سمت ی گوشه به ؟ رسیدیم 10000 یه که بفهمیم کجا از

 : نقطه این یعنی. دهد می نمایش را اعداد و

 

 
 

 کردم تنظیم 10000 رو,  رو ناب این من
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 یک اتومیشن خلق می کنیم : CREATE AUTOMATION CLIPبا کلیک راست روی ناب مشخص شده و انتخاب گزینه ی 

 
 

 نقش که کنیم ایجاد ای نقطه اتومیشن آخر در باید ما حاال    .  شود می شروع10000 پایین های فرکانس کردن کات با پروژمون ابتدای

80HZ کند بازی رو( .80 به آخر در اتومیشنHZ برسد) 

 ( دهیم قرار درکجا رو آخر ی نقطه)  ؟ میشه اتومیشن کجای 80HZ بفهمیم کجا از

 . دهیم می قرار 80HZ رو مربوطه ناب و EQ2 به گردیم می باز

 
 

 . میکنیم انتخاب را COPY VALUE ی گزینه و کنیم می راست کلیک ناب آن روی سپس 
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 کنیم می راست کلیک اتومیشن آخرِ ی نقطه رو و اتومیشن به گردیم برمی مجددا

 

 : شد مشخص راحتی به 80HZ ی نقطه که بینیم می.         کنیم می انتخاب رو PASTE VALUE ی گزینه و

 
 

 راست کلیک پارامتر آن روی که کافیه:  کنید پیاده اتومیشن یک روی,  رو پارامتری هر یا و اسالیدر/  ناب یک خواستید زمان هر بنابراین

 ی گزینه و کنید راست کلیک اتومیشن یک روی بر مربوطه ی نقطه روی آن از پس و کنید انتخاب رو COPY VALUE ی گزینه و کرده

PASTE VALUE (ببینید ناب یک روی رو اتومیشن آن تاثیر تا کنید پلی رو پروژتون چندبار که نیست الزم. )  کنید انتخاب رو 

 

 پی نوشت :

 صحبت کردیم . copy/paste valueاز خاصیت بسیار کاربردی  valueدر مبحث های مربوط به 

شما از یه متنِ خارجی و از هر نرم افزارِ مستقلی که در محیط کاربری ویندوز قرار دارند و خاصیت تایپ دارند , مثل نرم افزار وورد : 

 میتونید اعداد)متغیرها( رو کپی کنید و آن ها رو در نرم افزارِ اف ال استدیو بر روی هر پارامتری اعمال کنید)پیست کنید( .
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Init Song With This Position : 

 که سازیم می اتومیشن یه ما که میاد پیش اوقات گاهی  ؟ چیه کارش اما دارد وجود نیز گزینه این پارامتری هر روی بر راست کلیک با

 : مشخصه هم هایی شماره که لیست پلی ی حاشیه رو:     ؟ چطوری پرسید می      : پروژه کل برای نه هست پروژمون از تیکه یه برای

 
 

 پروژتون از قسمت آن شما واقع در که.  کنید انتخاب رو پروژتون از قسمتی آن(  راست کلیک با) کردن DRAG و آن روی راست کلیک با

 : اید داده قرار انتخاب حالت در را
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 : شه می اعمال شده انتخاب ی تیکه اون رو صرفا,  بسازیم اتومیشنی هر ما مورد این در

 

 

 : ادامه

 Init Song Whith This ی گزینه از باید میذاره روش تاثیراتشو ولی,  نشده تعریف آهنگ از قسمتی برای اتومیشن یک که زمانی

Position از گذارد می تاثیر مربوطه پارامتر بر بینیم می باز اما ایم کرده حذف لیست پلی از رو اتومیشن یک که زمانی ویا.  کنیم استفاده 

 . کنیم می استفاده گزینه این

 سپس و میکنیم تنظیم.  شود اعمال,  اتومیشن نبود در داریم دوست که ای نقطه رو...( ,  و اسالیدر/ناب)رو پارامترمون که اینصورت به

 .  کنیم می انتخاب رو Init Song Whith This Position ی گزینه و کنیم می راست کلیک پارامتر آن رو

 اید کرده استفاده گزینه این از شما که ای نقطه به.) گردد برمی شده انتخاب ی نقطه به شما پارامتر,  نداره وجود اتومیشن که زمانی:  تاثیر

  (.  گردد می بر
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 : Ram Optimization، بهینه سازی رم 

 ( Swag دوست عزیزم ، همکاری با) 

 اشغال رو ما رم فضای از مقدارزیادی سمپلر این,  میکنیم استفاده کنتاکت سمپلر مثال برای,  سنگین های پالگین از ما اوقات گاهی

 .  کنند اشغال رو رم از کمتری فضای ها تی اس وی /پالگین  که کرد کاری میشه که هست روشی Fl Studio در. میکنه

 توجه داشته باشید : شده اشغال رم مقدار به بهتر درک برای:  اول مرحله

  

 : عمل کنیدمرحله دوم : پالگین مورد نظر رو انتخاب کرده مطابق تصویر
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 فعال کنید .  Make Bridged ی  سپس گزینهمرحله سوم : 

 

 به فضای اشغال شده )رم( توجه کنید :حال 

 

 رو باالیی خیلی رم مصرف ال اف NATIVE پالگینهای/  تی اس وی.)  اله اف خارجیه پالگینهای/تی اس وی برای فقط روش این

 .( ندارند

 ؟ چیه مشکل اون.  کنید می برخورد اساسی مشکل یه با اوقات گاهی  : اما.  کنم می استفاده روش ازاین وقتها خیلی شخصا

 ی گزینه. )  اید داده انجام رو کار این هستند مختلفی پریستهای/بانکها دارای که نکسوز یا و PURITY سایزر سینتی با شما کنید فرض

MAKE BRIDGE میاد که بیاد پایین رمتون مصرف که اید کرده فعال رو) 
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 ( : اوقات گاهی البته)  میشه ظاهر تی اس وی جای به عبارتی بینید می ، کنید می وا رو پروژتون که بعد ی دفعه

 

 
 

 جلوش نوشتید که نتهایی,  هست پترنتون تو تی اس وی این که کنم اضافه,  نشده وا شده BRIDGE که ای تی اس وی دیگه عبارت به

 RELOAD PLUGIN به میخوره چشتون و کنید می وا رو تی اس وی اون شما.  نشده LOAD واقع در نیست واقعیش خودِ اما دارند قرار

 صورت به اما گرده می بر تون تی اس وی دکمه این زدن با بله      . میگرده بر تون تی اس وی دکمه این زدن با که میشید خوشحال خیلی

DEFAULT میشه نابود کردید انتخاب یا و ساختید که صدایی بانک/ پریست اون و میشه لود . 

 

 ؟ چیست حل راه اما

 تکرار رو کار این باید چندبار و نده جوابم شاید.  بره زمان هم خیلی.  نیست حل راه یه این که.  کنید وا نو از و ببندید رو پروژتون. 1

 . کنید توجه دوم حل راه به.  کنید
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 که ه شد,داد توضیح)  MAKE BRIDGED ی گزینه کردن فعال بر عالوه,  کنید می استفاده BRIDGE از که ای تی اس وی هر برای.  2

 ( :دهد می کاهش رو رم مصرف

 
 

 : کنید می فعال نیز رو گزینه این
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 انتخاب ما که پریستی با رو تی اس وی یا و میگردونه بر DEFAULT حالت با رو تی اس وی یه فقط گزینه این که نمیدونم هنوز شخصا

 که چیزی ولی.  کنیم امتحان رو گزینه این بخواهیم که میاد پیش کی مشکل این که زد حدس نمیشه آخه.  کنه می RELOAD بودیم کرده

 ؟ کردیم انتخاب ما که پریستی با یا و DEFAULT حالت به  : اما.  میشه RELOAD نظر مورد پالگین/  تی اس وی اون که اینه مشخصه

 .  بپرسم باید,  دونم نمی هنوز: 

 . ( دهند ارائه حتما دارند نظری درسته یکی کدوم , فرضیه دو این بین:  که گزینه این ی درباره اگه دیگه دوستان) 

 

 : کنم می استفاده ازش خودم که حلی راه اما* 

 : MAKE BRIDGE انتخاب, نیاز صورت در و - صدامون بانک/  تی اس وی انتخاب از پس

 : میرم( PLUGIN OPTION) تی اس وی  ِقسمت این به

 
 

 به,  نشدن LOAD صورت در رو بانکمون/پریست اون با بتونیم که اسمی نوشتن با و میکنیم انتخاب رو SAVE PRESET AS ی گزینه و

 . میکنیم SAVE,  کنیم پیدا راحتی
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 ( : نشد LOAD مون تی اس وی)  شدیم رو به رو تصویر این با بار هر آن از پس

 
 

 . کنیم می انتخاب رو RELOAD PLUGIN ی گزینه

 : کنید راست کلیک تی اس وی قسمت این رو بعد و

 
 

 . کنیم می LOAD راحتی به بودیم کرده SAVE که رو پریستی و
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 : پیشنهادها

 . نکنید استفاده گزینه این از هستید رم از زیادی فضای دارای اگر. کنید استفاده گزینه این از نیاز صورت در* 

 پلی وارد,  بگیرید WAVE خروجی یه ازش,  کردید تموم نویسیشو نت بگم بهتر یا نداشتید نیاز رو سنگین تی اس وی یه موقع هر* 

 پایین رو رم مصرف گزینه این.  کنید فعال,  گرفتید اکسپورت که ای AUDIO فایل درآن رو KEEP ON DISK ی گزینه کنیدو لیست

 : ( کردنه فریز عمل همون این)  میاره
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 فعال باشه . به اینصورت : AUDIO* کاری کنید که این گزینه همیشه )بطور اتوماتیک( برای فایلهای 

 

 
 

 

 کنید جایگزین FL KEYS مثل هست تر سبک که استدیو ال اف داخلی تی اس وی یه با رو اون,  سنگین تی اس وی این حذف بجای* 

 که گفتم این بخاطر اینو.  اورجینال ی شده ی استفاده بانک یا و تی اس وی اسم به بدهید تغییر رو FL KEYS نام میتونید همچنین و. 

 . باشه باز دستتون,  بپردازید نتها ویرایش به خواستید زمانی اگه و.  تی اس وی حذف با نشن نابود نتهاتون

 زیادی های MAKE BRIDGE از شما که زمانی همچنین و بیاد رمتون به زیادی خیلی فشار که میشه ایجاد زمانی معموال مشکل این* 

 .باشید کرده استفاده
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 :  cpu  ،Cpu Optimizationسازی بهینه 

 

 . دونن می رو نکاتی یو پی سی و رم سازی بهینه ی درباره دوستان بیشتر معموال که زنیم می حرف یو پی سی ی درباره در این بخش

 . کنم بیان رو نکاتی نیست لطف ار خالی اما

 ؟ بیاد پایین یو پی سی مصرف که کنیم چیکار

 

 : FL STUDIO تنظیمات. 1

 

 . بدید انجام افزارتون نرم در رو باال تنظیمات
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 (میاد پیش کم خیلی!!! )میکنه خرخر پروژتون.  میشه وارد یو پی سی به زیادی فشار و میکنید وا تی اس وی یه که اوقات گاهی:  معایب

 ی دوگزینه:  حل راه

 

 

 )هدف ریستارت شدن درایور صدا/کارت صدا است( . کنید روشن/  خاموش رو

 دکمه این از استفاده با و رفته ASIO درایور تنظیمات به ویا

 

 
 

 

 . کنید روشن/خاموش را درایور
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 . کنید وارد را زیر مقادیر و کنید باز رو ASIO درایور:  ASIO تنظیمات. 2

 
 

  ضبط و نوازندگی در تاخیر:  معایب

 پایین تصویر مقادیر از ضبط و نوازندگی برای و کنید استفاده باال تصویر مقادیر از تنظیم یا و مستر و میکس برای:  حل راه

 
 

 فعال غیر رو شوند نمی استفاده پروژه از قسمت یک در که هایی تی اس وی/پالگین عملکرد این:  SMART DISABLE کردن فعال. 3

 . باشد داشته بیشتر فضای یو پی سی تا.  کند می

 

 : کنیم فعال رو گزینه این چگونه

 .دهید انجام رو کار این ها پالگین/  تی اس وی ی همه برای تک تک میتونید
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 : رفته(  PLUGIN OPTION) پالگین های گزینه قسمت به

 
 

 . بذارید رو SMART DISABLE ی گزینه تیک و

 : دهید انجام رو کار این تی اس وی/پالگین ی همه برای میتونید

 : کنید دنبال رو زیر مسیر

TOOLS     /    MACROS   /    SWITCH SMART DISABLE FOR ALL PLUGINS 

 . شود می فعال ها تی اس وی/  پالگین ی همه برای SMART DISABLE کار این با

 شروع اینجا از مشکلش.  کند می فعال غیر ثانیه 4الی 3 حدود بعد نشدن استفاده صورت در رو ها تی اس وی/  پالگین گزینه این:  معایب

 بهش تی اس وی خود تنظیمات در که ای تی اس وی هر حتی یا و زمان ی پایه بر پالگینی هر,  دیلی,  ریورب یک شما:  که میشه

 داده ثانیه 4 الی 3 از بیشتر دیلی یا و ریورب ساز یه به پروژتون در شما وقتی ؟ چرا.  کند می ایجاد مشکل دادید زمان ی پایه بر مقادیری

 پیدا امتداد و شود می قطع ناگهانی بطور ثانیه چند از بعد شما دیلی یا و ریورب,  تی اس وی/پالگین آن برای گزینه این کردن فعال با اید

 . کند نمی

 

 ثانیه 4 الی 3 از بیشتر) دارند زمان ی برپایه افکتی هر که هایی تی اس وی/پالگین برای رو SMART DISABLE ی گزینه تیک:  حل راه

 . ثانیه 3/4 از بیشتر دیلی و ریورب مثل.  بردارید( 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 85 

4  .ADJUST FOR BEST PERFORMANCE 

 !!!! :میاد پایین کامپیوترتون سوخت مصرف و میشه کاسته کامپیوترتون زیبایی از یخورده گزینه این کردن فعال با

 
. 
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. 

 
 

 

 .برگردونید آبی کادر حالت به رو آن مجددا,  کارتون پایان از بعد  . کنید انتخاب رو قرمز کادر ی گزینه

 و ... میریزه بهم یکم DESKTOP های آیکون معموال - میشه کاسته کامپیوترتون زیبایی از:  معایب
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 اینکه مثال.  داره مختلفی های راه.  کنیم فریز پترنو یه میخواهیم که کنید فرض.  مفیده خیلی خیلی کردن فریز یو پی سی با رابطه در.  5

 . کنید اضافه لیست پلی به بعد و کنید ضبط ادیسون با

 MIXER از یکی به رو تی اس وی آن بکنیم باید که کاری اولین.  داریم پترن/نت سری یه ما ابتدا  : کردن فریز بهترین راه برای اما

TRACK به رو تی اس وی این بنده که:  کنید متصل ها INSERT 2 ام کرده متصل : 

 

 : میچینم لیست پلی در رو پترن این
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 : کنیم می فعال رو DISK RECORDING عالمت و INSERT 2 به میریم

 

 
 

 : میریم MIXER OPTIONS قسمت به
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 : DISK RECORDING سپس

 
 

 پیشفرض نیز در همین حالت قرار دارد( )بصورت.بذارید رو قرمز کادر تیک تا سه

 . خیر یا میخواهید بیت 32( : رکورد صورت در) کنید مشخص رو خروجی نوع سبز کادر در

 این پنجره وا میشه ::  بزنید رو صورتی کادر ی گزینه حاال

 

 

 . میشه اضافه پترنتون زیر در AUDIO فایل یک که بینید می,   بزنید رو START سپس و کنید وارد نیازتون طبق رو مقادیر
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 : چراغ این کردن خاموش با رو پترنتون میتونید حاال

 

MUTE کنید . 

 MUTE ابزار کار این با(  نکنید ولش و دارید نگه رو راست کلیک,  کنید می راست کلیک دوبل که زمانی)  راست کلیک دوبل با یا و

 در رو KEEP ON DISK ی گزینه و کنید کلیک دوبل AUDIO فایل رو حاال    . بشه صدا بی تا بکشید پترن رو,  رو آن و میشه فعال

 .کنید فعال,  امکان صورت

 

6  .SET PRIORITY  :های کلید،  گذاره تاثیر میگن خیلیها اما.  ندارم اعتقادی گزینه این به شخصا CTRL+SHIFT+ESC تا بفشرید رو 

 : بشه باز پنجره این

 
 . کنید انتخاب رو یکی HIGH و REALTIME حالت دو از و

 ندارم اعتقادی 6 ی گزینه به هنوز بنده:  نکته
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 کاربر که BRIDGE MODE از استفاده - AUDIO های فایل برای KEEP ON DISK از استفاده:  شد داده توضیح که رم سازی بهینه

 بی لیست پلی در که رو فایلهایی - کنید مطالعه نیز رو بنده های توصیه BRIDGE MODE با رابطه در البته.  دادن توضیح SWAG عزیز

 . دهید انجام,  پایین بیارد رو کامپیوترتون مصرف که کاری هر کل در و ببندید رو دیگه های افزار نرم.  کنید کات رو تاثیرند

 مطالب در اگه ویا.  کنید بیان حتما جامونده اگه(  سازیه بهینه تهِ  تهِ دیگه این, ) باشه مونده جا رابطه این در ای دیگه نکات نکنم فکر

 . کنید تصحیح دارد وجود اشتباهاتی

 

 یا و یو پی سی تا کنید شلوغ انقد آهنگتونو فضای کل در و کنید وا زیادی هایی تی اس وی شما که نشه باعث کار این:  نصیحت یه فقط

 کم خیلی خیلی یوتون پی سی/ رم. )  کنید وا زیادی پالگینهای نمیتونید تنظیم یا و مستر و میکس برای بعدا که چرا.  بیاره کم رمتون

  .(میاره
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Send options در میکسر : 

 (Swag دوست خوبم ، )با همکاری

 

 چهار گزینه با کلیک کردن رو این فلش کوچیک ظاهر میشه .

 

 
 

 که تک تک اونهارو توضیح میدم .

 

ROUTE TO THIS TRACK :       نقش یه کانالSEND !!!رو بازی میکنه 

ببرند از این روش استفاده ببینید شما داخل یک اینسرت , یه افکت قرار میدید . بعدش میخواهید که چند تا اینسرت دیگه ازش بهره 

 میشه .

یوربی که شما داخلِ اینسرت اصلی نکته : در این حالت ریوربی/افکتی که شما داخل یک اینسرت دیگه ) کانال سند( قرار میدید با ر

 میذارید , متفاوته . )که بعدا توضیح خواهم داد .(
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 راهکار:

 تغییر میدیم . DRUMSرو مخصوص این کار میذارم و اسمشو به  7اینسرت مخصوصِ این کار رو در نظر بگیرید . مثال من اینسرت 

 

 
 

 ده کنند رو مشخص کنید , تعداد اینسرت هایی رو که میخواهید از این افکت استفا

 و درگ کردن )با کلیک چپ( روی کانال های میکسر آن هارو انتخاب کنید . CTRLشما میتونید با نگه داشتن کلید 
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( قرار ندارد که ما با نگه داشتن KICK ,HAT ,CLAPدر کنار سه کانال ) SNAREاما یه مشکل کوچیک در این تصویر وجود داره : کانال 

 و درگ کردن آنها به اصطالح همشونو عالمتگذاری کنیم . چاره چیه ؟ CTRLکلید 

 

 کانال رو انجام دهیم بعدش کارِ اون یکی رو 3. فعال کارِ این 1

)فلش چپِ روی کیبوردِ کامپیوتر( ,, اون رو بیارید بقل  ARROW LEFTو  ALTو با نگه داشتن کلید SNARE. میتونید برید رو کانال 2

 . به اینصورت : کانال دیگه 3

 

 

 

 کردم :ادامه : من هر چهار کانال رو انتخاب 
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و رو مثلث کوچیک کلیک راست می کنم , طبق اولین تصویر چهار گزینه برای انتخاب دارم , رو گزینه ی  DRUMSحاال میرم رو کانال 

 (ROUTE TO THIS TRACKاول کلیک میکنم )

 

 

 ما یه کانالِ سند برای چهار کانال مذکور ساختیم . شما اگه یه افکت توش بذارید رو صداهاتون تاثیر میذاره . 

پس اعمال تغییرات به میره و  DRUMSو یه الیه دیگه از صداتون به کانال ,    داتون مستقیم به کانال مستر میرهیه الیه از ص االن

 مسترمیره .

 

 .وبرابر میشه نی صداتون تقریبا دیع
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 برای کنترلش باید چیکار کنید ؟

 .با استفاده از ناب مربوطه1

 

 
 

( رو مشخص کنید . ) تصویر باال , مربوط به میزان DRUMSبرای هر کدوم از چهار کانال بطور جداگونه میزان اثر پذیری از این کانال )

 ( KICKتاثیر گذاری رو کانالِ 

 زیاد کنید .ساده تر بگم : این ناب رو کم و 

 

 آنهارو ببندید .  DRY. هر وقت از ریورب / دیلی در کانالِ سند استفاده می کنید , 2
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صدای شما در کانال اصلیشون هست و یا تامین میشه , الزم نیست دوباره در کانال سند وجود داشته باشه .)اگه وجود  DRAYچرا که 

 یا صدای خشک داریم( DRYتا صدای  داشته باشه صدامون دو برابر میشه چرا که دو

)کانال سند یه سیگنال جدا از صدای شما ایجاد میکنه و به مستر میفرسته . شما میتونید ریوربتون رو بر خالف صدای اصلی و مستقل از 

 آن , به چپ و راست پن کنید/اکوالیزرش کنید و... . این از مزایای کانال سند هستش(

 

 د مهمترین کاربردرو داره .برای ساخت کانال سن ROUTE TO THIS TRACKبنابراین 

 

 

 : ROUTE TO THIS TRACK ONLYاما 

 (ONLYفرقش با گزینه ی باالییش فقط داشتنِ یه به تنهاییه )

 پردازش به مستر . میره و بعدِ DRUMSبه عبارت دیگه : فقط یه الیه از صداتون برای مثال به کانالِ 
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 مستقیما به کانال مستر نمیره ()دیگه الیه ای 

 کاربردش :

زمانی استفاده میشه که شما بخواهید عملی رو , رو دسته ای از صدا ها مثل درامزها , پدها , باس ها , لیدها و ... , با هم در یک ترک 

 انجام دهید . )آن هارو باهم میکس کنید و بفرستید به مستر (

قرار دهید و همه ی صداهای خانواده ی درام ها رو به اون متصل کنید و بعدِ اثر پذیری  DRUMSمثال میخواهید یک کمپرسور در کانال 

گذرند از کمپرسور به کانال مستر برند .)تکرار کنم :الیه ای مستقیما به کانال مستر نمیره و همه ی صداها اول باید از کانالِ مورد نظر ما ب

 و بعد به مستر برند(

 

 راهکار:

 ROUTE TO THIS TRACKعمل کنید فقط بجای انتخاب این گزینه , گزینه ی  ROUTE TO THIS TRACKآموزش دقیقا مثل 

ONLY . رو انتخاب کنید 
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SIDECHAIN TO THIS TRACK : 

 

 این گزینه توضیح خاصی نداره . زمان که بخواهید عمل ساید چین)چاین( رو انجام دهید از این گزینه بهره ببرید. 

 نظر)مثال کانال پد ( اعمال بشه :انتخاب میشه که بر کانال مورد KICKال معموال کان

 

 
 

رو در حالت انتخاب قرار میدیم , رو مثلث کوچیکِ کانال موردنظر) کانالی که میخوایم عملِ ساید چاین روش اعمال بشه (  KICKکانال 

 می کنیم .رو انتخاب  side chain to this trackکلیک راست می کنیم و گزینه ی 

)) درباره ی ساید چاین مطالب زیادی وجود داره که با یه جستجو در سایت , احتماال با روش های مختلفی برای این عمل آشنا می 

 شوید .((
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SIDECHAIN TO THIS TRACK ONLY       : 

 

 تفاوت این گزینه با گزینه ی باالیی تو چیه ؟

 

یه صدا مستقیما به مستر میره و یه صدای دیگه بعد از تاثیر گذاری  SIDECHAIN TO THIS TRACKاینه که در گزینه ی باالیی یعنی 

 بر کانال موردنظر , به کانال مستر میره.)تاثیراتش رو صدای مورد نظر ما اعمال میشه(

 

 
 

ساید چاین  ای فرض کنید پدِرو می شنوید و هم صد KICKشما هم صدای  SIDECHAIN TO THIS TRACKبه عبارت دیگه در 

 .شده

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 101 

 

 : SIDECHAIN TO THIS TRACK ONLYاما در گزینه ی 

 

ته به کانال مستر صدایی مستقیما به کانال مستر نمیره ,بلکه فقط رو یه کانالِ دیگه اثر میذاره و صدایی که از کانال مربوطه تاثیر گرف

 فرستاده میشه .

 

 
 

 پدِ ساید چاین شده رو می شنویم .رو نمی شنویم , فقط صدای  KICKبه عبارت دیگه ما دیگه صدای 
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 نکته :

در میکسر( حرف زدم . پس با کلیک  DISK RECIRDINGمن همش در رابطه با کلیک راست کردن روی مثلث کوچیک )زیر عالمت 

 چپ رو اون نمیشه کاری کرد ؟

 

 بله میشه:

ROUTE TO THIS TRACK . بجای کلیک راست وانتخاب گزینه ی اول : کلیک چپ کنید که این گزینه فعال می شود : 

ROUTE TO THIS TRACK ONLY ِبجای کلیک راست وانتخاب گزینه ی دوم , کلیک چپ کنید , وبا کلیکی دیگر روی عالمت :

 سندِ مستر)همون مثلث کوچیک مستر( 

 

 

 

 و به اصطالح نذارید صدا به کانالِ مستر بره . که این گزینه فعال میشه.صدا رو فقط به ترک مورد نظر بفرستید 
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SIDECHAIN TO THIS TRACK  بجای کلیک راست وانتخاب گزینه ی سوم , کلیک چپ کنید و ناب مربوطه رو به حالت صفر :

 برگردونید .

 

 
 

 که این گزینه فعال می شود .

 

SIDECHAIN TO THIS TRACK ONLY راست وانتخاب گزینه ی چهارم , کلیک چپ کنید و ناب مربوطه رو به صفر  : بجای کلیک

برگردونید . وهمچنین با کلیکی دیگر روی عالمتِ سندِ مستر)همون مثلث کوچیک مستر( نذارید که یه الیه صدا مستقیما به مستر هم بره 

 . بلکه فقط رو کانال مورد نظر ما تاثیر بذاره .

 

ش یکی از آموزش های کسل کننده بود مخصوصا برای تازه کارها . شایدم ابهامات و سواالت زیادی رو براشون قبول دارم که این آموز

 بوجود بیاره . اما با یکم مطالعه ی بیشتر حتما میتونن ابهامات خودشون رو از بین ببرند .
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 : /In Mixer create group Selectانتخاب  و خلق کردن گروه در میکسر ، 

 

 رو خواهید دید : SELECTروی هر کانال در میکسر کلیک راست کنید , 

 

 
 

 

 که دارای چهار گزینه هست .
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  : اول ی گزینه

 : CHANNELS ROUTED TO THIS TRACK 

 : اند شده لینک کانال این به ها تی اس وی کدوم که میده نشون گزینه این 

 .  ام کرده متصل میکسر در چهار کانال به قبال رو SNARE و KICK قبل از من مثال

  CHANNELS ROUTED TO THIS TRACK ی گزینه  انتخاب و - کردن راست کلیک - چهار کانال روی رفتن با حاال

 : شود می روشن اند شده لینک کانال این به که هایی تی اس وی چراغ

 

 
 

 در میکسر متصل اند . 4روشن شدن . یعنی لینها به کانال  SNAREو  KICKکه همانطور که مشخصه چراغ سمپل های 
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 : TRACKS THIS ONE IS ROUTED TOگزینه ی 

 

 با انتخاب این گزینه : مشخص می شود کانال مورد نظر ما ) کانال انتخابی ما ( مثال کانال چهار , به کدام کانال ها متصل است .

 کنم و گزینه یبرای مثال من رو کانال چهار کلیک راست می 

TRACKS THIS ONE IS ROUTED TO  ِرو از تبSELECT : انتخاب می کنم 

 

 

 

همه ی آنها به چهار کانال مشخص شده در سمت راستِ  -در حالت عادی تمامی کانال های ما در میکسر به ترکِ مستر متصل اند 

 لت صفر قرار دارد (.تصویر)کانال های سند( متصل اند.) با این تفاوت که ناب مربوطه در حا

 اما با انتخاب این گزینه کانال های شیش و نه , نیز عالمتگداری شدن . چرا ؟

قبل از انتخاب این گزینه , بنده کانال چهارو رو به کانال شیش روت و به کانال نه ساید چاین کرده بودم . به همین علت با انتخاب این 

 ز کانال های مستر و سند , کانال های شیش و نه نیز عالمتگذاری شد .به ج TRACKS THIS ONE IS ROUTED TOگزینه 
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TRACKS ROUTED TO THIS ONE  : 

 

چهار  دقیقا برعکس گزینه ی قبلی . این گزینه نشان می دهد که کدوم کانال ها به کانالِ انتخابی ما متصل اند . در مثال قبلی دیدیم که کانال

 اید چاین شده بود .به کانال های شیش و نه روت/س

 حاال من میرم رو کانال نه / شیش کلیک راست می کنم و گزینه ی

TRACKS ROUTED TO THIS ONE : رو انتخاب می کنم 
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 . کانال/کانال هایی که رو این کانال اثر میذارن ) کانال/کانال هایی که به این کانال روت/ساید چاین شده اند( نمایش داده میشن

 

 
 

 

با انتخاب این گزینه , هم گروهی های این کانال مشخص می شود . اما قبل از این کار باید قبال کانال هارو    : GROUPاما گزینه ی 

 .بندی کرده باشید  گروه

 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 109 

 ی مورد نظر خود رو انتخاب کنید :کانالها    گروه بندی :

 

 نتخاب کنید :رو ا CREATE GROUPرو یکی از کانالهای مورد نظرتون کلیک راست و سپس ...

 این پنجره وامیشه :
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نکته :اگه برای کانال های انتخابی تان از قبل اسمی تعیین نکرده باشد : در این مرحله هر اسمی که تایپ می کنید به عنوان اسم پیشفرض 

 همه ی فایل های انتخابی , در نظر گرفته می شود .

 از این مرحله)نامگذاری( بگذرید . ESCو یا با زدن کلید 

 پس از تایید شما کانال هارو گروه بندی کرده اید .

  

 

 کانالها بصورت تک تک از هم جدا میشن . مانند تصویر :  SEPARATOR* با انتخاب کانالها و زدن گزینه ی 

 

 

 میتونید هم گروهی های این کانال رو ببینید . SELECTاز تبِ  GROUPحاال با رفتن روی یکی از این چهار کانال و انتخاب گزینه ی 
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میانبرها همیشه مفیدند و در صرفه جویی زمان از ارزش باالیی برخوردارند . اگر دقت کنید روبروی خیلی ار گزینه های موجود در نرم 

اتی را در رابطه با میانبرها جا میذارم شما میتونید از افزارِ اف ال و یا هر نرم افزار دیگه میانبرهای آن نیز ذکر شده اند . پس من اگه نک

 نوشته ی روبروی آن ها استفاده کنید .

 

 .ر بنده میانبرها رو اعالم نکردم در میکس create groupو  selectاما در بخش 

 

CHANNELS ROUTED TO THIS TRACK : 

 

 .  اند شده لینک کانال این به ها تی اس وی کدوم که میده نشون گزینه این

 . بفشرید رو ALT+L کلیدهای و کنید کلیک میکسر در موردنظرتون اینسرتِ رو:  نوشت پی

 

TRACKS ROUTED TO THIS ONE  : 

 

 این گزینه نشان می دهد که کدوم کانال ها به کانالِ انتخابی ما متصل اند .

 . CTRL+ALT+Lفه کنید یعنی رو نیز اضا CTRLپی نوشت : مانند پاراگراف باال عمل کنید اما کلیدِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 112 

 : Compare in the plugins، مقایسه در پالگین ها 

 

 هستند . که دارای دو کلیده : compareدارای منوی  FL STUDIOبعضی از پالگین های 

 

 
 

 
 

 کاربرد :

فرض کنید شما اکوالیزری ) یا هر پالگین دیگری که دارای این آپشن است ( رو برای یه کانال در میکسر طراحی کردید , حاال این 

اکوالیزر در میکس شما رو دچار مشکل کرده , از طرف دیگه شما میترسید که کار رو از اینی که هست خراب تر کنید . وحتی پریست 

 دید . حال حاضرتون رو از دست ب

 در کل : شما دو حالت تنظیم می کنید و تنها با زدن یه دکمه , پروژتون رو در هر دو حالت گوش میدید .

 به عبارت دیگه وظیفه ی این گزینه , مقایسه بینِ دو حالت از پالگینه .
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 راهکار :

 

 فرضا اکوالیزر حالِ حاضرتان به این صورته :

 
 

 

 ( : STORE IN SPARE STATEاین پریستو با زدن این دکمه)
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 تغییرات جدیدتون رو اعمال کنید :   این پالگین سیو کنید .تو حافظه ی یدکی 

 
 

 فرضا که تغییرات رو اعمال کردید .

 

 حاال میخواهید هر دو حالت رو لمس کنید )حالت قبلی و حال کنونی (

 FLIP WITH SPARE STATE (A/B COMPARE  , )تنها با زدن این کلید ))
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 ای که سیو کردید تغییر می کند : پارامترهای پالگین به متغیرهای قبلی

 
 

 به حالت جدیدترتون بر می گردد : و با کلیک مجدد

 
 

هر دو حالت  )جدید( , بهترین رو برگزینید . در واقع شما با این کارB)قبلی( و یا  Aشما میتونید چندین بار کلیک کنید و از بین دو حالتِ 

 رو با هم مقایسه می کنید .

 )نکته : با سیو کردن پریستهاتون نیز میتونید چنین کاری بکنید اما این روش خیلی سریع تره (

 

 . EQ2برخی از پالگین های دارای این آپشن : لیمیتر , ماکسیموس و 
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اره چرا که فقط در وی اس تی/ پالگین های کمی کاربرد داره شاید واسه خیلی از دوستان این سوال پیش بیاد که این گزینه کاربردی ند

 EQ2لیمیتر , ماکسیموس و  مثل :

 

 رو منو این دیگه های پالگین/  تی اس وی و هستند COMPARE منوی دارای ها پالگین این که بود این منظورم,  نیست اینطور,  خیر

 . باشد نداشته وجود دیگه های پالگین.تی اس وی در وجه هیچ به خاصیتی چنین که نیست آن بر دلیلی این اما.  ندارند

 

 ؟ صورت چه به دیگه های پالگین/ تی اس وی در

 

 

 راهکار :

 

 کلیک کنید : PLUGIN OPTIONرو 
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 همانطور که می بینید دو گزینه ی تشریح شده در پست قبلی 

 

 
 

 . دارد وجود(  ال اف نیتیوِ چه و اکسترنال چه) ها پالگین/  تی اس وی ی همه در

 کلیک چندین با و - کنید اعمال رو جدید تغییراتِ  - کنید ذخیره پالگین/تی اس وی یدکیِ  ی حافظه در رو فعلی پرست اول ی گزینه با

 . گزینید بر رو بهترین,  حالت دو بین از - دوم ی گزینه روی

 

 ( دارد وجود ها پالگین/تی اس وی ی همه در گزینه این کنم می تکرار)

 . کنید استفاده ازش که کنید عادت,  کاربردیه واقعا گزینه این.  نباشید گزینه این کاربردیِ  بی نگران پس
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 :  Full screenتمام صفحه ،

 

 ALT+ENTERتمام صفحه کردن اف ال استدیو با : 

 CTRL+F11غیب کردن نوار ابزار و تمام صفحه کردنِ پلی لیست با : 

 

 
 

 

 : استفاده ی مجدد از فرمان های باال .  کردنکنسل /لغو
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 : Save as templateذخیره کردن بعنوان یک الگو ، 

 

 ذخیره کردن پروژه به عنوانِ یه الگو .

چهار سمپل در سکوئنسر . که این حالت پیشفرضِ نرم  -خیلی از دوستان وقتی نرم افزارشون رو وا می کنند : یه لیمیتر تو مستر می بینند 

 هست.  FL STUDIOافزارِ 

 د .شاید خیلی ازشما دوستان از این الگو خوشتون نیاد و بخواهید الگوی دیگری رو به عنوان الگوی پیشفرض تون انتخاب کنی

 چاره چیه ؟

بروید و الگوی مدنظرتون رو انتخاب کنید . )چند الگوی پیشفرض در اف ال  NEW FROM TEMPLATEبه قسمتِ  FILEاز تبِ 

 استدیو وجود دارد ( . حاال هر وقت که نرم افزارتون رو وا کنید بطور خودکار الگوی انتخاب شده یتان باز می شود .

 یی طراحی کنید و نرم افزارتون با همون الگوی شخصی تان باز شود . راه حل چیست ؟اما گاهی اوقات میخواهید الگو

 و  FILEبعد اینکه سازها/سمپل ها / افکتها و ... موردنظرتون رو وارد نرم افزارتون کردید و یخورده به کارتون نظم دادید : برید به تبِ 

 برید : TEMPALTEبه پوشه ی  -رو انتخاب کنید  SAVE ASگزینه ی 
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 ( میتونید پوشه ی دیگری به نامِ خودتون بسازید :TEMPLATEداخل این پوشه )پوشه ی 

 می سازم : VAHIDمن پوشه ای به نامِ 

 

 
 

 سیو می کنم : POP1می کنم و پروژمو به اسمِ مثال  زاباین پوشه رو 
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 زینه یمیرم و گ FILEنرم افزار رو میبندیم و مجددا باز می کنم . به تبِ 

NEW FROM TEMPLATE : رو انتخاب می کنم 

 

 
 

به عنوانِ یه الگو سیو شده و اگه اونو انتخاب کنید هر وقت که نرم افزارتون رو وا می کنید پروژه ی  POP1همانطور که می بینید 

POP1 . براتون باز میشه 

 کنید :, و در پوشه ی موردنظر سیو  JAZZ1میتونید یه الگوی دیگه بسازید مثال 
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 برید و گزینه ی FILEنرم افزار رو ریستارت کنید و به تبِ 

NEW FROM TEMPLATE  می بینید که (رو انتخاب کنیدJAZZ1  وPOP1 : )به عنوان الگو ذخیره شده اند 

 

 
 

 رمز الگو ها ی شخصی خودمون هست .گزینه های کادر ق

 !!! توجهی به کادر آبی داشته باشید , ببینید چقد منظمه 

 

 به پوشه ی موردنظر بروید :, یم ما هم میتونیم الگومون رو به همون صورت ذخیره کن
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 شه ی مربوط به خود انتقال دهید .برای فایلِ الگو ها یتان پوشه ای ایجاد کنید و آنها رو به پو

 
 

 رو نیز به پوشه ی مربوط به خود . JAZZ1انتقال میدم . و  VAHIDدر پوشه ی  POP1رو به پوشه ی  POP1برای نمونه : من 

 

رو انتخاب کنید : NEW FROM TEMPLATE  برید و گزینه ی FILEمجددا به تبِ     - زارو میبندم و از نو وا میکنم نرم اف

 
 شدند. اینطوری نظمشم بیشتره . VAHID, در نرم افزارتون نیز , از زیرمجموعه های پوشه ی  POP1و  JAZZ1می بینید که 
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 شاید بگن که ما هم میخواهیم مانند این تصویر : عزیزانی از خیل

 

 
 

 به مثابه کادر قرمز : تصویری برای الگو هایِ شخصیمون قرار دهیم .

 به مثابه کادر آبی : توضیحاتی در رابطه با الگویمان ارائه دهیم که قابل رویت باشه .

 راهکار :

 افزار اف ال : مثالبروید به پوشه ی یکی از الگو های اصلیِ نرم 

 

FL Studio 12\Data\Projects\Templates\Minimal\Basic 
 

 یه کپی از این فایل بگیرید :
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 و آن رو در مسیرِ الگوی خودتان کپی کنید و نامش رو به نامِ الگوی خودتان تغییر دهید :

 

 
 

 که این نرم افزار باز شه :رو انتخاب کنید  open with notepadرو فایل کلیک راست کنید و گزینه ی 
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 همانطور که مشخص کردم به هیچ وجه این دو کادر رو دستکاری نکنید :

 رابطه با پروژمون . : شروع می کنیم به بیانِ توضیحاتی در Descriptionاز عالمتِ = جلوی کلمه ی 

عدد بیانگر تصویر است , اینو نمیدونم با چه  : باید عددی رو قرار بدیم . این MenuIconIndexروبروی عالمتِ = جلوی کلمه ی 

 اویر دلخواهمون دست پیدا کنیم .برنامه ریزی ای باید به اعدادِ تص

 

 برای مثال من این تغییرات رو اعمال کردم . سپس سیوش )ذخیره( کردم .

 
 

 به مسیر الگویتان بروید : -رو انتخاب کنید  new from templateگزینه ی  -بریم ببینیم جواب داده یا نه ؟ نرم افزار رو باز کنید 

 

 
 

پس مربوط به آیکونِ  11واسه من که درست کار کرده , با این که کاربردِ خاصی نداره ولی از لحاظ زیبایی اینطوری خیلی بهتره . عدد 

 ( . harpچنگه)

 نگرفته رو مالحضه کنید نسبت به کادر سبز.تفاوت این کار کامال مشخصه : کادرِ قرمز رو که این عملیات ها روی آن صورت 

از قرار دادن متن و  -ید می کنم که نوشته ها ی قبلِ عالمتِ = رو دستکاری نکنید کتا    میتونید این کار رو برای الگو هایتان انجام دهید .

 یا عدد با فاصله ی زیاد از عالمتِ = بپرهیزید . درکل : در ویرایش دقت کنید .
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 : Disable keyboardعال کردن کیبورد کامپیوتر ، فعال /غیر ف

 

 ها پالگین/تی اس وی این با کار اما.  است ناپذیر اجتناب آهنگسازی های افزار نرم در( اکسترنال)خارجی های تی اس وی از استفاده

 :دردسرها این از یکی.  داره خودشو به مربوط های دردسر اوقات گاهی

 های دکمه یعنی افته می کار از کامپیوترمون کیبوردِ,  کنیم می دستکاری رو اکسترنال پالگین/تی اس وی یک های پارامتر ما که زمانی

 (ALT+TAB مثل ویندوز به مربوط های دستور جز به. )  میشه فعال غیر افزار نرم در استفاده برای کیبوردمون

 : حل راه

 آن کلیک کنید که این مشکل حل میشه .. بعدِ دستکاری )تنظیم( وی اس تی/پالگین رو حاشیه ی  1

دستکاری  نکته : این کار رو باید بعد از هر تغییراتی در وی اس تی/پالگین , باید تکرار کنید . یا بهتر بگم هر زمانی که ناب/اسالیدر و ... رو

 کردید و کیبوردتون از کار افتاد .

 با تصویر بهتر متوجه میشید :

 مثال:

 ه با کادر قرمز مشخصه رو دستکاری کردم :بنده ولومِ پیانو , ک
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 حاال هیچکدوم از دکمه های کیبوردم کار نمیکنه ) به جز دستور های مربوط به ویندوز(

 رو حاشیه ی آن وی اس تی/ پالگین کلیک می کنم و مشکلم برطرف میشه منظورم کادر آبی در عکسه .

نیاز به تغییر پارامترهای زیادی نداریم . )نمیخواهیم پارامترهای زیادی رو در وی  این روش زمانی مفیده که در حال صداسازی نیستیم و

 اس تی/پالگین دستکاری کنیم (

نکته : همچنین میتونید رو مکان های مختلف در محیطِ کاربریِ نرم افزار کلیک کنید مثال : رو نوارها/تب های مشخص شده با رنگ زردو 

 ه ی مشخص شده با کادر آبی است .اه کلیک رو حاشییا جاهای دیگه . اما بهترین ر

گاهی اوقات پیش میاد که ما در حال صداسازی هستیم , اونوقت نمیتونیم که هی یه پارامتر رو دستکاری کنیم و برای گوش دادنش یه 

چقد باید این شیه کلیک کنیم . کلیک رو حاشیه و مجددا آن پارامتر رو برای رسیدن به صدای بهتر, کمی دستکاری کنیم و باز هم رو حا

 چاره چیست ؟     کار رو تکرار کنیم.

 

 ( عباسی مهران از نقل به)

 : کنید فعال رو قرمز کادر با شده مشخص ی گزینه سپس.  رفته مربوطه پالگین /تی اس وی VST WRAPPER SETTING قسمتِ به

 

 
 

برطرف میشه . واین گزینه رو برای وی اس تی/پالگین هایی که بیشتر برای با استفاده از این گزینه مشکلِ غیر فعال شدن کیبوردتون 

شون صداسازی استفاده میشن فعال کنید . این روش برای دوستانی که از میدی کنترلر استفاده نمی کنند , فقط با استفاده از کیبوردِ کامپیوتر

 میتوازند و صدا هارو تست می کنند میتونه خیلی مفید باشه .
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 نوشت :پی 

 

 این گزینه در ورژن های جدید تر اف ال استدیو جاشو به یه آیکون داده :
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 : Browserبروسر/مرورگر ، 

 

 کردن آن : RESIZEو یا  BROWSER: تغییر مکانِ  1

 این امکان در پنجره های ویندوز نیز وجود داره : فرض کنید شما پنجره ای رو با نگه داشتنِ کلیک چپ روی حاشیه ی )باالیی( 

 به سمت باالی صفحه بکشید)پنجره رو به باالی صفحه بچسبونید( : آن پنجره تمام صفحه میشه

 به سمت چپ : از وسط تا نصفِ صفحه ی چپ رو اشغال می کند .

 سمت راست : از وسط تا نصفِ صفحه ی راست رو اشغال می کند .به 

 در اف ال نیز شما میتونید مکانِ بروسر رو تغییر دهید . روی حاشیه ی باالیی در بروسر کلیک چپ کرده و نگه دارید
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 : حاال این پنجره رو به سمتی بکشید

 

 
 

 

 بزرگتر کنید و در مکانِ موردنظر خود قرار دهید .با کلیک رو لبه های این پنجره آن رو کوچکتر و یا 
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 ویا دوستانی که میخوان بروسرشون در سمت راست قرار گیرد :

 

 همانند ویندوز پنجره رو به سمت دیواره ی سمتِ راست بسط کنید :

 

 
 

 و
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 می بینید که بروسر به سمتِ راست منتقل شد .
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 : تغییر سایز فونتِ بروسر :2

 

 
 

 که در تصویر راهکار کامال مشخصه .
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3  :AUTO HIDE  ِکه در تصویر باال گزینه ی بعدی :SIZE : است . زمانی که این گزینه فعال باشه 

ور می کنید , بروسر غیب هر وقت نشانگرِ موس رو به سمتِ بروسر ببرید , بروسر ظاهر می شود و زمانی که نشانگرِ موس رو از بروسر د

یادم رفت عرض کنم خدمتتون , با این کار میتونید از محیطِ کاربریِ بیشتری  FULL SCREEN بخشین نکته ای بود که در ا   می شود .

 بهره ببرید . چرا که جا واسه پلی لیست و میکسر باز میشه :

 
 

نیز بهره ببرید . ) محیطِ  AUTO HIDEه ی نکته : میتونید بروسرتان رو در یه مکانِ نامتعارف مثال وسطِ محیطِ کاربری قرار داده و از گزین

 وان چنین محیطی رو ایجاد کنند( :کاربری برای هرکس کامال سلیقه ای , شاید دوستانی بخ
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 : Merge pattern clipsادغام پترن ها ، 

 

 ادغامِ پترنهایی که در پلی لیست چیده ایم .

 

فواید این کار چیه ؟ فرض کنید شما با استفاده از چند پترن برای یک ساز نت نویسی کردید و حاال میخواهید نتهاتونو به یه نوازنده با 

ده تهیه کنید و فایلها ی مختلفی رو به نوازن pdf, تحویل بدهید . نمیتونید که از تک تکِ پترنهاتون )البته نتهاشون(  pdfاستفاده از یه فایلِ 

ا از تحویل دهید . بهترین راه در چنین مواردی ادغام کردن پترنها ی مربوط به ساز موردنظر ماست . که در اینصورت: یک پترن , پروژه ر

 اول تا آخر همراهی میکند .

 

 و کاربردهای دیگر......

 

 راهکار:

 

 چگونه پترن ها رو ادغام کنید . تصویر زیر رو مد نظر داشته باشید :

 
 

 هستند مربوط به پیانو . 2پترنهایی که در ترکِ  -هستند مربوط به کیک  1رنهایی که در ترکِ پت

 

 حاال بستگی داره ما کدوم پترنها رو بخواهیم انتخاب کنیم.
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 اگه هدفمون نوعی پارتیتور نویسیه بهتره که پترنهایی که مربوط به یه ساز میشه رو با هم ادغام کنید .

 اف ال )پیانو رول , میکسر , پلی لیست( عبارتند از : دو حالتِ انتخاب در

رو نگه میدارید و با درگ کردن)بوسیله ی کلیک چپ ( روی نتها/پترنها  CTRLانتخاب جمعی بوسیله ی درگ : در اینصورت شما کلیدِ 

 چند تا از آنها و یا حتی یکی از آنهارو در حالت انتخاب قرار میدیم .

رو با هم انتخاب کنیم هیچ جوری  7و  5توجه کنید , فرض کنید ما اگر بخواهیم پترنهای  7.  6.  5پترنهای انتخاب بصورت تکی : به 

 مابین آن ها قرار دارد و مزاحم کار است .  6و درگ کردن در حالت انتخاب قرار داد . چرا که پترن  CTRLنمیشه آنهارو با نگه داشتن 

 چنین مشکلی داشته باشید .امکان دارد در میکسر و یا پیانو رول 

 و انتخاب تک تکِ نتها و پترنها آن ها رو در حالت انتخاب قرار دهید . CTRL+ SHIFTبا نگه داشتن کلیدهای 

 

 ادامه 

 

حاال من میخوام که پترنهای مربوط به پیانو رو ادغام کنم . میگم که نظم تو آهنگسازی خیلی خوبه . اگه شما یک ترک رو فقط برای یک 

 از استفاده کنید , اینطور مواقع عذاب نمیکشید!!!س

 

 من اونهارو انتخاب میکنم :
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 میرم :    PLAYLIST OPTION  /EDIT  /MERGE PATTERN CLIPS     به مسیر

 

 

 با انتخاب این گزینه پترنها با هم ادغام میشن :
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 این کار رو انجام دهید . CTRL+Gشما همچنین میتوانید بعدِ اتنخاب پترنهاتون : با نگه داشتن کلید های 

 

 حاال شاید برای شما سوال پیش بیاید فرق گزینه ی پایینیش در چیه ؟

 

 
 

ی دیگه ی پلی لیست حضور داشته در حالتِ قبلی فقط بخشِ انتخاب شده ادغام میشد . اما با این گزینه پترنهای انتخاب شده در هر جا

 باشن با هم ادغام میشن .

 ت کنید تا منظورمو بهتر بفهمید :به تصویر دق
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آنها رو  MERGE PATTERN CLIPSرو باهم ادغام کنم , با انتخاب پترنهای مورد نظر و استفاده از گزینه ی  6,8من میخوام پترنهای 

 ادغام میکنم :

 

 
 

 CTRL+Gو میانبرِ 

 

 

 که در سمت راست نیز وجود داشتن , با هم ادغام نشدن . 6,8می بینید که پترنهای 
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 ببینیم چه اتفاقی میفته: MERGE SIMILAR PATTERN CLIPSاما با انتخاب 

 
 

 استفاده کنید : CTRL+SHIFT+Gمیتونید برای این گزینه از میانبرِ 

 
 

برای ادغام انتخاب کردید , اما با استفاده از این گزینه اگر این پترنها در مکانهای دیگه ی پلی میبینید که با اینکه دو پترنهای سمت چپ رو 

 ته باشند , با هم ادغام میشوند .لیست نیز اگه وجود داش

 

 نکته :

ف میشن اما هنوز در * بعدِ ادغام , پترنی جدید , حاوی نتها ی پترنهای ادغام شده ایجاد می شود . پترنهای قبلی فقط از پلی لیست حذ

 لیست پترنها وجود دارند .

نیست , اگه اشتباه کنید باید شروع به چیدنِ تک تک پترنها کنید .)تازه اگه نحوه ی چینششون یادتون  UNDO* این عملکرد دارای قابلیت 

 باشه( . 

 کنید .پلی لیست , یک کپی ایجاد *پس همیشه سعی کنید از کلِ پروژتون در فضا ی خالی جلوترِ 
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  اضافه کردن کانال های سند در میکسرحواله دادن میکسر ترک ها به چپ ، راست و وسط و 

 left/right/middle Dock to : 

 

 

اهی اوقات ما نیز داریم که یه سری از کانال های میکسر دم دست باشند . به عبارت دیگه به کانالِ مستر توجه کنید همیشه دم دست گ

 هارتا کانالِ سند نیز همینطور .قرار دارد / یا چ

 

 

 ک نیز از دیدِ ما پنهان می شود .اینطور نیست به محض اینکه به سمتِ جلوتر حرکت می کنیم کانال ی 1اما مثال کانال 

 

 
 

 

 چاره چیست ؟

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 143 

 

 

 رو انتخاب کنید  DOCK TO LEFT/RIGHTگزینه ی  دسترستان باشد کلیک راست کنید و روی کانالی که میخواهید در 

 

 
 

 

رو  DOCK TO LEFTو اگر میخواهید در کنار کانالِ مستر قرار بگیرد  DOCK TO RIGHTاگر میخواهید در کنار کانالِ سند قرار بگیرد 

 که همانطور که مشخصه حالتِ پیش فرضه یعنی در وسط . MIDDLEانتخاب کنید . 
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 کردم : DOCK TO LEFTمن در این عکس کانالِ یک رو 

 

 
 

 از مزایای این کار چیه ؟ یکی از اصول میکس و مسترینگ اینه که ما از کانال های سند نیز برای افکتهای خاصی استفاده کنیم . شاید خیلی

 تا کانالِ سند در اف ال خیلی کمه و بیشتر از اینا نیازه ؟ 4از عزیزان فکر کنند 

 

 چاره چیه ؟

کنید و تعداد کانال های سندرو به این طریق اضافه  DOCK TO RIGHT( به پایین هر چقدر الزم دارید 98 )حتی خودِ 98از کانال های 

 و درگ کردن تعدادی از کانال هارو برای این منظور انتخاب کنید ( CTRLکنید . )میتونید با نگه داشتن 
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 اما یه سری خرده کاری هاری رو باید انجام بدید :

 

 سندِ جدیدرو در حالت انتخاب قرار دهید و آن ها رو با استفاده از گزینه ی  . کانالهای1ِ

ROUTE TO THIS TRACK ONLY . فقط به مستر روت کنید 

 

 
 

رو بفشرید و روی آیکونِ  SHIFTمیتوانید کلید  ROUTE TO THIS TRACK ONLYبه جای کلیک راست کردن و انتخابِ گزینه ی 

 هست . ROUTE TO THIS TRACK ONLYنید این میانبرِ همون گزینه ی مربوطه در مستر کلیک چپ ک
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 رو در حالت انتخاب قرار دهید. CURRENTو  MASTER.همه ی کانالهارو به جز کانال های سند و کانالهای 2

 سپس بروید رو آیکون های مربوط به کانال های سندِ جدید :

 رو براشون بزنید : SIDE CHAIN TO THIS TRACKکنید و گزینه ی  هم میتونید روی تک تکِ آیکون ها کلیک راست

 

 
 

 SIDE CHAIN TO THIS TRACKرو نگه دارید و کلیک چپ کنید این همون میانبرِ  SHIFTو هم میتونید به جای کلیک راست کلیدِ 

 . است

 درست کردم :در تصویر پایین ببینیند که آیکون ها به چه صورت در میان من فعال چهارتاشونو 
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 کادر آبی : سند های پیشفرض

 کادر قرمز : عملیلت ساختن آنها به عنوان یه کانالِ سند به پایان رسید .

 کادر زرد : هنوز مرحله ی آخر رو برای اونها انجام نداده ایم.

 

 

کنید( و همچنین یه کانال رو چگونه دمِ  DOCKپس ما یاد گرفتیم چگونه به کانال های سندمون اضافه کنیم )که بهتره به سمت راست 

 کنید ( DOCKدست نگه داریم )که بهتره به سمتِ چپ 

 

( تا 98)حتی خودِ 98به عنوان ساختِ یه کانالِ سند استفاده کنید و گفتم از کانال های  99نکته : من در آموزش باال نذاشتم که از کانالِ 

دستکاری نشه ,  99ور خواهید شد .)البته در آن آموزش اجباری نیست که حتما کانال پایین . چرا؟در آموزش های بعدی متوجه این منظ

 شد که قراره در آینده قرار بدم (یکی از کانالها باید مختصِ آموزشی با

 

 

 پی نوشت :

 ر پست آموزشی مربوطه بیان ی دیگه هنوز موندن , ولی من هر چهارتاشو ذکر می کنم )یادم رفته بود دز دو تا میانبر یاد گرفتیم دو تاامرو

 کنم , خیلی مفیده , عادت کنید که ازش استفاده کنید( :

 

 ROUTE TO THIS TRACKفقط کلیک چپ روی آیکونِ مربوطه = 

CTRL = کلیک چپ روی آیکونِ مربوطه+ROUTE TO THIS TRACK ONLY 

SHIFT= کلیک چپ روی آیکونِ مربوطه+SIDECHAIN TO THIS TRACK 

CTRL+SHIFT= کلیک چپ روی آیکونِ مربوطه+SIDECHAIN TO THIS TRACK ONLY 
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 : Plugin delay compensation جبران تاخیر پالگین ها ،

 

 : جبرانِ تاخیرِ پالگین

 

 شاید کمتر به این توجه کردیم چرا که نرم افزارِ اف ال بصورت خودکار , اکثرِ اوقات این مشکالت رو حل می کند . در کل این مشکل

چیه؟ شاید خیلی ساده بخوام بگم اینه که : خیلی ار پالگین ها دارای تاخیراتی هستند و قدرتِ واکنش سریع رو ندارند . بعدِ مدت زمانی 

 برای پردازش , صدا رو رها می کنند ,. این مدت زمان باعث بوجود آمدن ناهماهنگی در پروژه ی ما میشه .

 

 ا یه مثال بهتر متوجه خواهید شد.بل برطرف میشود . ک در بسیاری از موارد این مشکل در اف ااما همانطور که گفتم بصورت اتوماتی

 

 بردارید : PLUGIN DELAY COMPENSATIONرو از تبِ  AUTOMATICبرید و تیک گزینه ی  MIXER OPTIONSبه 
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 پیشفرض رو به میکسر متصل کنید : سمپلهای

 

 

 ایجاد کنید :در سکوئنسر این الگو را 

 
 

 تنظیم کنید . 100تمپوی پروژتون رو برای بهتر متوجه شدن رو 

 

 پخشِ کار رو متوقف کنید . کارتونو پخش کنید , همه چی روبه راهه؟ آره خوبه .
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د و دارای تاخیره اینجا نیاز به یه پالگین داریم که کمی تاخیر برای ما ایجاد کنه , تنها پالگینی که احساس میکنم اکثرِ شما ها داری

IZOTOPE OZONE . این پالگین رو در میکسر برای کیک باز کنید . 

 

 این پالگین رو این پریست تنظیم شده است : 7بطور پیشفرض در نسخه ی 

 

 

 

 کار رو پخش کنید . همه چی رو به راهه ؟ نه کیک و اسنر با هم سینک نیستند.

ی خوب میشه. اما ما میخواهیم از این پالگین استفاده کنیم باید یه را ه براش پیدا کنیم . رو خاموش کنید باز همه چ IZOTOPEحاال اگه 

 ه کاری به اتوماتیک نداریم فعال()البت

 بریم اطالعاتِ این پالگین رو ببینیم و بفهمیم تاخیرش چقده؟
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پایینِ این پالگین همه ی افکتهارو بردارید شاید دیگه تاخیری  نکته : این تاخیرات برای پردازش بیشتر انجام میگیره . مثال اگه شما از لیستِ

تا سمپل تاخیر داره . )واسه  1117ایجاد نشه , اما در آن صورت برای ما فایده ای نداره.)پالگینِ خالی به کارمون نمیاد(خوب دیدیم که 

 تاخیر ها هم متفاوت خواهند بود (من به اینصورته , شما با هر پالگینِ دیگه میتونید این کار رو انجام دهید و 

 

 تا سمپل تاخیر داره . 1117به عبارت دیگه کیکمون 

 

 خدا کیکم بهت برسه!!!تا سمپل تاخیر داشته باش تا بنده ی  1117ر جان شما هم لطف کن یر میگم : اسنیمن میرم به اسن

 ا توضیح بده , این آیکون ها و عالمت ها هستند .یکی از گزینه هایی که ما دوست داریم یکی بیاد و واسه م     اما چطوری؟

 

 

 

 االن تا حدودی میفهمید که کارشون چیه ؟
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 ( کلیک کنید :TRACK LATENCY COMPENTIONر و روی عالمتِ ساعت )یبرید رو کانالِ اسن

 

 
 

 1117رو انتخاب کنید و در پنجره ی باز شده ,  SET IN SAMPLESسمپله , پس گزینه ی  1117از اونجایی که ما میدونیم که تاخیر 

 رو تایپ کنید.

 

 
 

 

 نکته : شما به تایپِ من کاری نداشته باشید , پالگینتونو چک کنید که چقد تاخیر ایجاد کرده و آن رو تایپ کنید .
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 مجددا کار رو پخش کنید متوجه میشوید که همه چی سینک شد . وتاخیرات برطرف شد :

 

 
 

 

 ه های دیگه نیز در آن منو وجود داشت:را

 

 
 

 آخر و سپس انتخابِ کانالِ کیک . گزینه ی بمثال : انتخا

 

 نکته : 

ند. * شاید خیلیها از این گزینه برای نوعی افکت دادن بر پایه ی زمان استفاده کنند . برای زیبایی تاخیری در یکی از کانالها ایجاد می کن

 وارد میکنند( MS  .SAMPLES  .BEAT)میزان تاخیرشونو بر حسب 
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رو میذاشتید و مجددا بر  AUTOMATIC*شما میتوانستید بعدِ وارد کردنِ پالگین )قبل کلیک روی آیکونِ شکل ساعت( تیکِ گزینه ی 

ا نیز میتوانستید با میداشتید . که در اینصورت : این تایپ برای همه ی کانال ها بطور خودکار اعمال میشد و با برداشتنِ مجددِ تیک , شم

 استفاده از اطالعاتی که قبال بصورت خودکار وارد شده است , آن ها رو اصالح کنید .

 

.  اما این چه کاریه . وقتی اتوماتیک وار همه ی این کارها بوسیله ی نرما فزار انجام میشه چه لزومی داره که ما این کارهارو انجام دهیم

 دم که بدونید قضیه از چه قراره.اینهارو فقط برای این توضیح دا

 

 

 

    بصورت اتوماتیک :

 AUTOMATICبصورت خودکار روی  PLUGIN DELAY COMPENSATIONهر وقت که پروژه ی جدید رو وا می کنید گزینه ی 

 ت که این قسمت رو دستکاری کنید .تنظیم شده است والزم نیس
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 با تاخیر رویرو نشیم؟ اما ما باید چه کارهایی رو انجام دهیم که

 

 روت میکسر به رو صدا ی فایلها و ها پالگین,  تی اس وی ی همه یعنی.  باشند متصل میکسر به... و صداها,  سازها ی همه همیشه* 

 : کنید

 

 
 

 

باشید که پست های یه سری آموزشهارو گذاشتم حاال نمیدونم دوستان چقد حوصله دارند که این آموزش ها رو بخونند . اما مطمئن  من

 من خیلی از اوقات مثل یه زنجیر به هم متصل اند .شما باید خالقیت داشته باشید و بدونید هر چیزی رو در کجا میتونید بکار بگیرید .
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 این به ای...  و پالگین/  تی اس وی چه که میکنه مشخص میانبر اینصحبت کردیم .  ALT+Lهای قبلی در رابطه با میانبرِ  آموزشدر 

 . است میکسر در SELECT منوی از CHANEALS ROUTED TO THIS TRACK همان دیگه عبارتِ به.  اند متصل اینسرت

بِ شما باید این رو در اینطور مواقع استفاده کنید : برید به مستر و میانبرِ ذکر شده رو بزنید .)همچنین میتونید کلیک راست کنید و از ت

SELECT  گزینه یCHANNEALS ROUTED TO THIS TRACK  )حاال مشخص میشه که کدوم کانالهامون در  -رو انتخاب کنید

 اند و فقط در مستر قرار دارند : سکوئنسر)وی اس تی/پالگین ها ( هنوز به کانالی روت نشده

 

 
 

 ROUTE SELECTED استفاده کنید.)این میانبرِ CTRL+SHIFT+Lسپس برید به اولین اینسرتِ خالی در میکسر و از میانبرِ 

CHANNEALS STARTING FROM THIS TRACK  ِاز تبCHANNEAL ROUTING  در میکسر هست . ( که از اینسرتی که روی

 .آن از این گزینه استفاده کرده اید , شروع میکند , و کانالها ی سکوئنسر رو تک تک به اینسرت های بعدی اضافه میکنه 
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گزینه استفاده کردم و میبینید که اینسرتِ بعدی نیز مختصِ کانال دوم )در سکوئنسر , منظور کانالِ از این  17مثال من رو اینسرتِ 

 سه( شد :سایترو

 

 

 

نکته : حالتِ دیگری نیز وجود دارد که کانال های انتخاب شده , همگی به یه اینسرت در میکسر روت شوند . بعد انتخاب کانال ها)حاال 

 استفاده کنید.  CTRL+Lاینسرت در میکسر و از کلیدها ی مبانبرِ  به هر روشی( بروید رو یه
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 در اینصورت همه ی کانال های انتخاب شده ی سکوئنسر فقط به یه اینسرت متصل میشوند:

 

 
 

 

 در میکسر متصل شده اند . 38همانطور که می بینید کانالهای منتخب به اینسرتِ 

 

 

 اید به میکسر روت کنید . با این کار مشکالت تاخیر برطرف میشه .یادآوری : پس همه ی کانالها رو ب
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 تاخیر در مترونوم :

 برید به این مسیر :, اخیره اونو کجای دلمون بذاریم اما گاهی اوقات مترونوم مان دارای ت

 

؟ شما مختارید هر کدوم از کانال های میکسر رو برای این کار انتخاب کنید  99چرا ید .بذار 99رو , رو  PREWIEV MIXER TRACKو 

باشه .اما : ما باید کانالی رو انتخاب کنیم که معموال ازش استفاده نمی کنیم )که معموال از آخرین کانال  99و اجباری نیست که حتما رو 

تا میکسر ترک داشته باشه . اگه از ترکهای کمتر در میکسر استفاده می  99م که در میکسر استفاده نمی کنیم( و معموال پروژه ای نمی سازی

, کانالِ سند نسازید,  99هست . )در آموزش قبلی نیز بیان کردم که از ترکِ  99بذارید .ولی عاقالنه تر همون ترکِ  60کنید میتونید مثال رو 

قرار دارد و حتی  99پخش کنید , خواهید فهمید که مترونوم در میکسر ترکِ  دلیلش همین بود(حاال اگه مترونوم رو روشن کنید و کار رو

مطالبِ خوبی رو  PLUGIN DELAY COMPENSATIONامیدوارم که درباره ی رو نکنید (میتونید روش افکت بذارید!!!! )ولی این کار 

 و ابهاماتتون برطرف شده باشه .فرا گرفته باشید 
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 : ساخت فاصله برای وکال،  newtone ستفاده ازا

 

.  دیکرده ا کالمیرو ب کیموز کیشما دوستان بارها  دی. شا میزنیحرف م وتنیخواننده در ن یصدا یدر رابطه با فاصله گذار کمی:  ندفعهیا

که  یا یاصل یاز نتها ریکه خواننده به غ دیشیمتوجه م کالمیب کیموز نیشن ، از درون ا یاز صداها حذف نم یسر هیاوقات  یاما گاه

اصال فاصله  دی: شا ستندین ینطوریآهنگها ا یاجرا کرده . )البته همه  زیباالتر ن ایتر و  نییرو در فواصل پا گهید یاز نتها یسر هیاجرا کرده 

 نیمتوجه چن دیکن یکه اون آهنگ رو گوش م یشما زمان دیبشه( شا دهیشن یخاص یکه در حالتها هیآهنگ طور کسیم ایاجرا نشده و یا

 . میکن کیاون صدا هارو تفک میتونیبهتر م میکن یم کالمی( اما اکثر اوقات که ما کار رو بهیشدن دین.)دقت ک دینش یفواصل

 

 )کنسل کردن فاز( :میکن کالمیب یکار رو تا حدود کی میتونیاف ال چگونه م در

 :دیرو اعمال کن راتییتغ نیو ا دیاضافه کن رو FRUITY STEREO SHAPER نیپالگ کسریکانال مورد نظرتون در م در

 

 
 

 
 

 

 گرفت.  یبهتر ی جهینت توانیم شنیندارن . در کل با آئود تویخاص نیآهنگها ا یتوجه : همه 

 .  شدیوارد م دیبا یریهر دو کادر قرمز چه مقاد یدوم مشخصه که برا ریتصو در
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 واستون گذاشتم : یصوت ینمونه  هیاما 

 

 :یدادن آهنگ در حالت عاد گوش

http://s9.picofile.com/file/8323417576/1_e9edc.mp3.html 

http://up.cubase.ir/up/1_e9edc.mp3  

 

 

که  دیشی, متوجه مدیو کامل گوش کن دیصبور باش کمیخواننده )  یصدا یشدن فاصله  انیگوش دادن آهنگ با کنسل کردن فازها و نما

 :فواصل اجرا شده است( نیا ییها کهیدر ت

23417700/2_a5256.mp3.htmlhttp://s8.picofile.com/file/83 

http://up.cubase.ir/up/2_a5256.mp3  

 

 

 : ؟میکن جادیچگونه فاصله ا

 

 اجرا کنه زیفاصله هارو ن نیکه ا میاز خواننده بخواه نکهی: با استفاده از خود خواننده ، ا یعی.طب1

 و ....  ونی، آئوتو ت نیچون ملودا یها نیاستفاده از پالگ. با 2

 

 . وتنیدر اف ال : ن اما

 :میکن یصدا رو فاصله گذار هیکه  میبر 
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 :میدار آکاپال/وکال هیبه  ازین ابتدا

 
 

 :دیراست کن کیسمت چپ صداتون کل ی هیحاش یرو

 
 

 : دیرو انتخاب کن PITCH-CORRECT SAMPLE ی نهیو گز

: (دیبذار DETACHED ی نهیگز کِیت PLUGIN OPTION ری)از مس دیقرار ده DETACHED، آن رو در حالت  شهیباز م وتنین نیپالگ

 . دیکه شما آن رو نبند یماند تا زمان یم انیصفحه نما یرو شهیهم نیپالگ نیکار ا نیبا ا
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 : دیو ... فعال کن زریآنال هید دم دست باشد مثل یبا شهیکه هم ینیپالگ هی ای،  کسریم یبرا دیتوانیرو م نهیگز نیا 

 
 

 نیسخته که ا کمیکنند  یم نیرو تمر یبار دارن فاصله گذار نیاول یکه برا یی، اما اونا یچیکه واردن که ه ییراحته!!! اونا وتنیکار با ن

 وتنیفاصله در ن جادیا یکه ما برا یبا وکال یراه گوش دادن همزمان وکال اصل نیطور مواقع بهتر نیکنند . در ا جادیفواصل رو چگونه ا

 هست . اما چگونه ؟ میدباز کر

 

 :نهیگز نیا یعنی.  دیفعال کن وتنیرو در ن SLAVE PLAYBACK TO HOST ی نهیگز
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هم به حرکت در  وتنی, نشانگر ن ستیل یکه با به حرکت در آمدن نشانگر پل دینیبیم دیپخش کن ستیل یحال پروژتون رو )وکال( رو از پل

 شوند . یبا هم پخش م گهی. به عبارت د دیآ یم

 

 99کانال  یاز آموزشهام در باره  یکیباشه تو  ادتونی. اگه  رهیباال م کمیکه حجم صداتون  نهیا ادیب شیب دیکه شا یاز مشکالت یکی اما

 یولوم آن رو به مقدار دلخواه دستکار دریو ف دیهست . بر 99تان رو کانال  PREVIEW MIXER TRACK. اگه  میحرف زد کسریدرم

 . دیکن

کانال  نیرو , رو چندم PREVIEW MIXER TRACKداره شما  ی, بستگ شهیما در آنجا حضور دارد . البته نه هم وتنی؟ چون که ن99 چرا

 . دیگذاشت کسریدر م

 

که  ییها کهی)ت یصوت ی. اما نگاره ها دیبلد باش یتئور دیبا کمیو .... . چگونه ؟  دیکن ی, فاصله گذار دیبپرداز راتییبه تغ وتنیدر ن حال

متوجه  دیو خطا کن شیکنم . خودتون آزما تونییراهنما تونمیحد م نیبشن : فقط تا ا نییدر گام خودشون باال و پا دیوجود دارد( با وتنیدر ن

 . دیشیم

 گوش دادن : یبرا

 : دیگوش ده وتنیدر ن دیخواهیفقط م اگر

 . دیمتوقف کردن استفاده کن ایپخش و  یبرا SPACE دیو از کل دیداشته باش نیپالگ نیا ی هیرو حاش کیکل هی
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 یبرا SPACE دیو از کل دیداشته باش ستیل یروپل کیکل هی،  دی, با هم گوش بد دیکرد جادیکه ا یبا فاصله ا تونویوکال اصل دیخواهیاگر م

 :دیمتوقف کردن استفاده کن ایپخش و 

 

 

 
 

 

 دیفعال کن ریغ وتنین نیرو در پالگ SLAVE PLAYBACK TO HOST ی نهی, گز دیگوش کن تونیبه وکال اصل دیخواهینکته : اگر فقط م

 . SPACEو سپس استفاده از  ستیل یپل طیرو مح کیکل یکی, 

رو به  جهینت نیبهتر راتییکه کدوم تغ دیو متوجه شو دیگوش کن یاصل یو آن را با صدا دیکن جادیرو ا راتییتغ وتنیدر ن دیتوانیم شما

 . دهندیشما م
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 :دیدار ستیل یانتقال دادن به پل یدو حالت برا دیرو اعمال کرد راتییتغ نکهیبعدِ ا 

 

 نیا یرو نصورتیکه در ا دیبذار یوکال اصل یرو به جا وتنیشده در ن ونیت یصدا نیا دیخواهیو م دیگذشته ا یفاصله گذار رِی. از خ1

 : کونیآ

 

 

 
 

 . دیرها کن تونیرو , رو وکال اصل لیفا نیو ا دیرو رها نکن کیاما کل دیچپ کن کیکل
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که در  دیکن بیترک یاصالح شده رو به عنوان بک وکالِ فاصله دار با وکال قبل یصدا نیو ا دیداشته باش تونویاصل یصدا دیخواهی.م2

 . دیرها کن ستیل یپل یاز ترکها یکیرو , رو  لیفا نیو ا دیرو تکرار کن ی: دستورالعمل قبل نصورتیا

 

. 

 

 یآموزشها ازمندیو ن دیمتوجه بش یکه با آموزش نوشتار ستین یزیچ نهایصحبت کنم , اما ا شتریب تونستمیم وتنین یدرباره 

تازه کارها  یکنند چرا که برا جادیا شونیوکال اصل یبرا یرو گفتم که دوستان بتونند فاصله ا ی( هست . فقط نکاتییدئوی)ویریتصو

 یتئور کمیرابطه  نیدر ا دیکن یباشه . البته سع یریادگی یراه برا نیبهتر تونهی, م یشده با وکال اصل جادیراه گوش دادن فواصل ا نیبهتر

 . دیبخون
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 : Multi Color In Piano Roll & Direct Wave Channel ، پالگین دایرکت ویوها در پیانو رول و  کانال ها /رنگ 

 ییبایز یکار برا نیکه ا دیدونیاز شماها م یلیداد . خ رییرنگ نتها رو موقع نوشتن, تغ توانیکه م دیرول متوجه شده ا انویحتما در قسمت پ

بگم و آن رو با  یمطالب ویو رکتیدا یدرباره  خوامیبدم بلکه امروز م یادیز حاتیتوض نیا یکه در باره  ستین نی. منم هدفم ا ستین

 بدم. حیتوض انورولیپ یرنگها ازاستفاده 

 چند ساز رو باز کرد و از همشون استفاده کرد  توانیمختلف همچون کنتاکت م یبا سمپلرها دیاز شما ها بدون یلیخ دیشا

 داره  یسمپلر نیهمچن زیال ن اف

DIRECT WAVE  

 ؟ بهتون خواهم گفت . میو از همشون استفاده کن میباز کن یادیز یسازها ویو رکتیچگونه ما در دا اما

استفاده در  یکردنشون برا دایو پ یجورایی کم پیدان سازهارو داره اما  نی. درسته اف ال ا میکار داشته باش نیا یساز برا یسر هی دیبا ابتدا

 : ریبروسرِ اف ال به مس از  . شهیسخت م کمی,  یحالت مالت

 
 

 . دیو چند تا ساز رو تک تک باز کن دیبرو
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 از آنها : یکی مثال

 

 
 

 . میکن ویآن رو در محل موردنظرمون س دیحاال با

 :دیرو انتخاب کن SAVE PROGRAM AS ی نهیچپ کرده و گز کیکل DISK OPERATIONS کونیآ یرو

  
 

 . دیکن ویرو( س یبعد یساز و سازها نیا یعنی) لهایفا نیدر مکان مورد نظرتان ا
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 . دیکن یمراحل باال رو ط ستیوالزم ن هیکاف یریادگی یبرا دیدار DWPاگه چند تا ساز با پسوند  توجه

 :دیبرو MULTIو سپس به تبِ  دیرو باز کن ویو رکتیدا

 
 

رو انتخاب  OPEN PROGRAM / BANK یعنیاول  ی نهیو گز دیراست کن کیکل CHANNEL 1 ی. رو میکن یکارمون رو شروع م

 : دیکن
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 : شهیباز م ستمونیپر ایبانک و  ریکردن مس یمعرف یبرا یپنجره ا

 
 

 ویکه چند خط باالتر قرار دادم س یرو با آموزش ویو رکتیدا شفرضیپ یاز سازها ستی)من سه تا پر میکن یساز رو انتخاب م هیحاال ما 

 کردم( :

 کیکانال  یعنی:  FLStudio Bass Pluckساز  نیاول
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راست  کیسپس کل( ردیرنگ دورش قرار بگ یی.)کادر طال ردیتا در حالت انتخاب قرار بگ میکن یچپ م کیکانال دوم ابتدا کل یحاال بر رو

 : میکن یو ساز دوم رو وارد م میکن ینخست رو انتخاب م ی نهی, گز میکن یم

 Jazz یعنی

 .........................   زیوار کردن ساز سوم ن یبرا

 . دیاضافه کن شتریب یسازها دیتونیباشه . شما م یتعداد کاف نیآموزش هم یکنم برا فک

 

 : مینیرو بب نیپالگ طیمح

 

 
 

 سه تا ساز استفاده کردم .

کانال هارو هنگام نت نویسی ببینید که کدوم کانال مربوط به کدوم /تا صداهارو دیبذار DETACHEDرو در حالت  ویو رکتیاکنون دا

  سازه ؟
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 :  یسینت نو ی. برا دیرول بر انویپ به

 = ساز اول کی رنگ

 دوم=ساز دوم رنگ

 سوم=ساز سوم رنگ

 ...و

 

 

 
 

 

 : میسیچند ساز نت بنو یمختلف برا یبا رنگها میتوانیرول م انویپ کی: ما در  یعنی

.  میصدا در خواهد آمد .)ما سه رنگ حق انتخاب دار هیکه کدام ساز  دینیبب ویو رکتیو در دا دیو بنواز دیرنگ رو انتخاب کن کی حال

 (میوارد نکرده ا یاز ان ساز شتریچرا که ب
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 : ویو رکتیبه دا میگرد یآن برم حیتوض ی؟ برا میکن دایرنگ مربوط به ساز رو پ میتونیکجا م از

 
 که در سمت چپ کانال مربوط به هر ساز رو نوشته . مینیب یم

 !!!اوردیرو درب گرید یسازها یتواند صدا یهر رنگ مربوط به ساز مخصوص خود هست . ونم اکنون  : نکته

عمل خواهد  دینتِ اسال نی. ا دیسیآنها بنو یسه برا یبا رنگ شماره  زین دینتِ اسال هی:  دیسیبنو ییسه نتها یشما با رنگ شماره  اگر

اگر شما  گهیعبارت د به     کار نخواهد کرد . گریآن د دیسیبنو دیسه ، نت اسال یشماره  ینتها یدو برا یکرد . اما اگر با رنگِ شماره 

؟  ستیچ دینتِ اسال دیگیاز شماها م یلیخ دیشا       کند . یرنگ خود کار م یفقط برا دی. نتِ اسال دیکن یسیبا هر سه رنگ نت نو

 : نهیا

 

 .دیکرده باش دایپ یشتریب ییرول آشنا انویمختلف در پ یرنگها تیو خاص ویو رکتیدا یها تیاز قابل یکیبا  دیاکنون با
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 : Piano roll/playlist shortcutsچند تا از میانبرهای پیانورول و پلی لیست ، 

کنم تا شما هم  یآن ها استفاده نکنم . اما اونهارو ذکر م یشخصا از همه  دیشما گذاشته ام . شا اریرو در اخت یادیز یانبرهایم نجایتا ا

 کنه : یذکر نم ییدر جا انبرهارویم ی, چرا که معموال کس دیالزم رو ازشون ببر یاستفاده 

 

 کاربرد دارند ( : زین ستیل ی: چرا که اکثرِ آنها در پل ستیل یرول ) و پل انویپ یانبرهایم

 

1 .MUTE  نت : کیکردن 

 

 .دیمد نظرتون بکش ینتها اینت و  یفعال شود و اون رو , رو MUTEتا ابزار  دیراست کن کیدبل کل دیتونی*م

 ی, آن نت ب دیچپ کن کیاز نتها کل کیهر  یهم اکنون رو( , دی)و نگهش داردیخود را بفشر بوردیسمت راست ک ALT دِیکل دیتونی*م

 . MUTEابزار  یفعال شدن لحظه ا یعنیشود . یصدا م

 

2 .QUANTIZE : کردن نت 

 

 : دینت دقت کن نیا به
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 : کنمیم زینت آن نت رو کوآنتا یراست رو کیسمت راست و کل ALTبا فشردن و نگه داشتن 

 
 

 

 

 و ... نتها: چی، پ نگی، پن یتیوسیول زانیم ریی. تغ3

 : دیبد رییتغ دیخواهیکه کدوم پارامتر رو م دیکن نییو تع دیراست کن کی, کل دیقسمت بر نیبه ا ابتدا
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 بعدِ انتخاب :

 کند . یم رییکه پارامترتان تغ دینیب ی. م دیکن نییقلتک موس رو باال /پا عیسر یلیچپ کرده و نگه داشته و خ کینتِ مربوطه کل ی* رو

  دیکن نییو سپس قلتک رو باال / پا دیرو نگه دار ALT یدهایاز کل یکی( , دینکن کی)کل دینتِ مدنظرتون بذار ی* نشانگرِ موس رو , رو

 

 

 :( ZOOMرول )ابزارِ انویدر پ یی. بزرگنما4

 

 ZOOMمورد نظر آن رو  یمنطقه  یآن)درگ کردن( رو  دنیراست و کش کیو با نگه داشتن کل دیرو نگه دار CTRL دی: کل یی* بزرگنما

 .دیکن

 

 .......... دیکن جادیا یکند و هر چقدر کادر بزرگتر یم یی, بزرگنما اتیو با جزئ فیظر یلی, خ دیکن جادیا ی:هر چقدر کادر کوچکترنکته

 

رو اعمال  ییآن نت بزرگنما ینت مدنظرتون فقط برا یراست رو کیو کل CTRL دیبدون درگ کردن و فقط با نگه داشتن کل دیتونی* م

 .دیکن

 

 . دیحالت خارج شو نیاز ا انورولیپ طیمح یراست رو کیکل هیو  CTRL دی: نگه داشتن کل یی* خارج شدن از حالت بزرگنما

 

 ایشوند و  ZOOMآنها  اتیتوتا فقط مح دیبکش ستیل یچند تا تر ک در پل یو آن رو رو دیرا انتخاب کن ZOOMابزارِ  دیتونی: م نکته

 شود. ZOOMقسمت از پروژه  هیتا  دیبکش TIME BAR یآن رو , رو
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 : دینتِ موردنظرتون رو بشنو یصدا دیخواهیکه م دیفرض کن     :  PLAY BACK. ابزار 5

و  دیراست کن کینت مربوطه کل یو حاال رو دینگه دار بوردیسمت چپ رو در ک ALT,  دینتِ مدنظرتون بذار یموس رو ، رو نشانگرِ

 . دیکامل نت رو بشنو یتا صدا دیراست بکش ایو به سمتِ چپ و  دینگهش دار

 

 

 

 . دیابزار رو فعال کن نیابتدا ا    :  SLICEابزار  ی. حالتها6

 

. اما  دیکن سینت ها , آنهارو اسال یآن رو دنیچپ و کش کیفقط با کل دیتوان یرود . م یتکه تکه کردن به کار م ی: که برا ی* برش آب

 دارد. یشتریروش کاربردِ ب نیاز جاها ا یلیکه در خ نطوریهم زیچپ رو ن کیو کل دیرو نگه دار SHIFT دی:کل گهیحالت د

قسمت نت رو به دو  هیراست  کیو با کل سیبا ابزارِ اسال ی:وقت یعنیرود .  یحذف قسمت کوچکتر نت به کار م ی* برش قرمز : که برا

که در  نطوریهم زیراست رو ن کیو کل دیرو نگه دار SHIFT دی: کل گهیشود . اما حالت د یکوچکتر حذف م ی مهی: ن دیکن یم میتقس

 کاربرد دارد. روش نیا زیاز جاها ن یلیخ
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 رفت!!! : ادمیاسمش  یعنی.   ؟؟؟؟؟ 7

 : دینتها توجه کن نیا به

 
 

و به  دارمیو آن رو نگه م کنمیچپ م کی. کلذارمینتِ اول م ییِانتها ی, نشانگرِ موس رو , رو لبه  دارمیرو نگه م SHIFT دِ یاکنون من کل

 کنم : یسمت چپ/راست حرکت م

 

 

 .شهیافزوده م گهیو به نت د شهینت کاسته م کی یِ: از ارزش زمان گهیبه عبارت د
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 ( :SNAP TO GRID یِفعال ساز ری)غینتها بصورت افق فیظر اریبس یی. جابجا8

 

. متوجه  دی, اکنون غلتک موس رو به حرکت در آور دیرو نگه دار SHIFT یدیو کل دینت موردنظرتون بذار یِ * نشانگرِ موس رو , رو

 کند . یبه سمت موردنظر حرکت م یکه نتِ موردنظرتون به آرام دیشویم

 

 *ALT در  دیکن تیآروم به چپ و راست هدا یلی( و آن رو خدی)نگهش داردیچپ کن کینت مدنظرتون کل یو رو دیچپ رو نگه دار .

 . دیمنتقل کن نییپا ایبه باال و  یشما نت ها رو کم یعنیقابل اجرا هست .  زین وتنیچون ن یینهایروش در پالگ نیکل ا

 

 

 . انتخاب نتها :  9

 

 . دیاز نتها رو انتخاب کن یچپ ، جمع کیکل ی لهیو با درگ کردن بوس دیرو نگه دار CTRL دیکل دیتونی: م ی* بصورت جمع

 

رو  CTRL+SHIFT یها دی:کل دیدر حالت انتخاب قرار ده دیکه فقط چند تا نت رو بصورتِ تک تک بخواه ی: زمان ی* بصورت انفراد

 . دی. وآنهارو در حالت انتخاب قرار ده دیکن کیمدنظرتون کل ینتها یو حاال رو دینگه دار
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10.SELECT یرو TIME BAR دیتوجه کن ریتصو نی: به ا: 

 

 
 

 

قسمت رو  نیآن به سمت راست/چپ ا دنیو کش کیو چپ کل SHIFT دِیبا نگه داشتن کل دیتوانی* شما آن قسمتِ قرمز رنگ رو : م

 . دیجابجا کن

 

 . دیببر نیآن قسمت آن رو از ب یچپ رو کیبا دوبل کل ای* 

 

 (دیکن DESELECT) دیببر نیاز ب یآن قسمت , آن رو یچپ رو کیکل هیو تنها با  CTRL دِیبا نگه داشتن کل ای* و

 

 کنم( یم انیکرد ب یاریاگه عمر  ندهیدارد که در آ اریبس یقسمتِ قرمز رنگ کاربردها نی)ا
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 کردنِ نتها :  ی. کپ11

 

آن ها رو به  دیتوانیو م شوندیم ینتها , آنها کپ یچپ رو کیو با کل دیرو نگه دار SHIFT دی, کل دیمورد نظر خود رو انتخاب کن ی* نتها

 . دیده تیهدا گریسمت د

 : دیرو فعال کن نهیگز نیا دیوجود دارد ؛ اما ابتدا با زین گهیراه د هی* 

 

 
 

.  شودیم یکه نتهاتون کپ دینیب ی. م دیچپ کرده و نگه دار کیکل هیثان هیموردنظرتون به مدتِ کمتر از  ینت/نتها یرو هیاکنون فقط کاف

 . دیموردنظر رو فعال کن ی نهیحتما گز ماتیکه در قسمتِ تنظ دیتوجه کن

.................................... 

 زین گهید یاز جاها یلیو خ ستیل یرو در پل انویکنم که عالوه بر پ یم دیهم تاک گهیبارِ د هی.  دیآموزش لذت برده باش نیاز ا دوارمیام

 . دیکه از آنها استفاده کن دیکاربردهارو دارند. عادت کن نیهم
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 نوشت( یو پ یادآوری،  انبرهای)م کسریدر رابطه با م ینکات

 

 ارائه دادم . یحاتیتوض ستیل یرول و پل انویپ یدرباره  کمی یقبل آموزش در

 

کنم )چرا که  یعرض م یآور ادیباشه , اما جهت  یهاشون براتون تکرار یبعض دیصحبت کنم . شا کسریدر رابطه با م یکم خوامیم نباریا

 دارند(. تیاهم

 

کار : کانال  نیا یراحت یگفتم برا یقبل ی. در آموزش ها میوصل کن کسریم یاز ترکها یکیکانال در سکوئنسر رو به  هی می.بار ها خواست1

 متصل شود . کسریدر م یترکِ خال نی. که کانالتون به اول دیرو بفشر CTRL+L یها دیو سپس کل دیمورد نظر رو انتخاب کن

ترکِ  نی، تا به اول دیکن کیکل ریرو قسمتِ مشخص شده در تصو دیتونی، م میاز ما اصال بهش فکر نکرد یلیخ دیکه شا گهیراهِ د هی اما

 : متصل شود کسریدر م یخال

 

 
 

 صورت ........ نیبه هم زیها ن یاس ت یو یبرا
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 :  نکته

 یها دیمدنظر رفته و کل کسرِیتر ک م ی: کانالهارو در حالت انتخاب قرار داده و رو کسریترک م هیکانال به  نیکردن چند نکیل ی*برا

CTRL+L دیرو بفشر . 

 

 کسریدر م یترکِ خال نیاول ی: کانالهارو در حالت انتخاب قرار داده و رو یاختصاص کسرِیکانال به چند ترک م نیکردن چند نکیل ی*برا

 . دیرو بفشر CTRL+SHIFT+L یها دیرفته و کل

 

افکتها رو پشت  نکهیبخاطر ا یاز دوستان مبتد یلیخ دی. شا شنیاعمال م بیمهمه , چرا که افکتها به ترت یلیخ کسریافکتها در م بِ ی.ترت2

 : دیدقت کن ریتصو نی. به ا هیکنند . چه کار ی: افکتهارو پاک کنند و مجددا تک تکِ آنهارو فراخوان نندیسرِ هم بچ

 

 
 

 4( منتقل کنم . )فعال در اسالت اریاسالت)شکاف , ش نیاونو به اول خوامیم یعنیاعمال بشه .  یقبل از هر افکت زرمیاکوال خوامیفرضا من م

 (شهیقبل از آن اعمال م وربیقرار داره و ر

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 185 

 

که مرحله به مرحله به  دینیب ی: م دیو قلتکِ موس رو به سمت باال بچرخون دی)در اسالت( بذارزریاکوال ینشانگرِ موس رو, رو : راهکار

 : شود یباالتر منتقل م یاسالت ها

 

 
 

 . دیبد رییافکتهارو تغ یجا دیتونیراحت م یلیروش خ نیبا ا

 

 . شهیباز م نهاتونیپالگ ستِی( : لاریاسالت )شکاف, ش یراست کردن رو کی.با کل3
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کنند :  یاستفاده م کسریکه از کنترلر م یکه زمان دیا دهیو مستر رو د کسیاز شما مهندسانِ م یلیولوم : خ یها دریف ی وستهیپ رِیی. تغ4

 تونمیمثال بهتر م هیکنند . با  یبا توجه به ارزشِ خودشون حرکت م زین گرید یها دریآورند , ف یرو به حرکت در م دریف کیکه  یزمان

 : مبد حیتوض

 

رو  کسریم یترکها یچقدر( و سپس همه  ستی.)مهم ن دیکن نییو هر کدوم رو باال و پا دیکن یدستکار کسری)ولوم( رو در مدریف 15 ابتدا

 ( :15تا  1 کسرِیچپ( از ترک م کیودرگ کردن )با کل CTRL)با فشردن ونگه داشتن دیدر حالت انتخاب قرار ده

 

 

 
 

 

 دیکن نییولوم رو باال/پا یها دریاز ف یکی( تنها دیآنهارو در حالتِ انتخاب گذشته ا یکه همه  یزمان یعنی) حالت نیحال اگر شما در هم

 .ندیآ یبا آن , به حرکت در م یبه نسبتِ مشخص زین گرید یها دریکه ف دیشیمتوجه م

 

 ؟ ستیچاره چ نصورتیدر ا دیکار انتخاب کن نیا یرو برا کسریتنها چند ترک م دیاز شماها بخواه یلیخ دی: شا نکته

 

( چند تا از آنهارو در حالت کسریمورد نظر )در م یها یترکها یچپ کردن رو کیو سپس کل CTRL+SHIFT یدهاینگه داشتن کل با

 . دیانتخاب بگذار
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 : کسریسند در م یانبرهای.م5

 

 : گمیم انبراشویداده ام اما م حیرابطه توض نیدر ا قبال

 

 *ROUTED TO THIS TRACK ONLY نگه داشتنِ  -مدنظر  یکسرهای:انتخابِ ترک مCTRL کونِ یآ یچپ رو کیو کل (ِسندSEND )

 یکسرترکیم

 

 

 
 

 یهمه  یعنیحالت است  نیا یدارا MASTERترکِ  یفقط برا یفقط به آن روت شوند . )در حالت عاد ی, موارد انتخاب دیخواهیکه م

 ترکها فقط به آن متصل اند(
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*ROUTED TO THIS TRACK کونِ یآ یچپ رو کیفقط کل -مدنظر  یکسرهای: انتخابِ ترک م (ِسندSENDم )دیخواهیکه م یکسرترکی 

 به آن روت شوند .  ی, موارد انتخاب

 

 *SIDECHAIN TO THIS TRACK ONLY ِدِینگه داشتن کل-مدنظر  یکسرهایترک م: انتخاب SHIFT کونِ یآ یچپ رو کیو کل 

 شوند .  نیچا دیبه آن سا ی, موارد انتخاب دیخواهیکه م یکسرترکی( مSENDسندِ)

 

 *SIDECHAIN TO THIS TRACKیدهاینگه داشتن کل-مدنظر  یکسرهای: انتخابِ ترک م CTRL+SHIFT کونِ یآ یچپ رو کیو کل 

 شوند .  نیچا دیبه آن سا ی, موارد فقط انتخاب دیخواهیکه م یکسرترکی( مSENDسندِ)

 

 ( دیکار دار نیا یبرا یادیز یداده ام .)در کل انتخاب ها حیبود که قبال توض ریامکانپذ زین گرید یتهالبا حا نهایا

 

 

 (یسندِ اضاف یساخت کانال ها ایمهم و  یها کسرترکیم ی.)مخصوصا برادیرو فراموش نکن DOCK TO LEFT/RIGHT تِی. اهم6

 

 

 کانالِ موردنظرتون با استفاده از :/یِترکها : بعد از انتخابِ کانالها کسریم ییِجابجا ی.برا7

 

 : به سمت چپ ALT+ARROW TO LEFT(بوردی)فلش چپ در ک

 ایو

 باشه . دیمف یلیخ تونهیم یگروه بند ی. که برا دی: به سمت راست منتقل کن ALT+ARROW TO RIGHT(بوردی)فلش راست در ک
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8. 

 که در حالت انتخاب قرار دارد متصل اند؟ :  یکسری* کدوم کانال ها در سکوئنسر به ترک م

 . دیرو بفشر ALT+Lو  دیمورد نظر رو در حالت انتخاب بذار کسرِیم ترک

 

 

 شده اند ؟:  نیچا دیسا ایما روت و  یانتخاب کسریها به ترک م کسری* کدوم ترک م

 . دیرو بفشر CTRL+ALT+Lو  دیمورد نظر رو در حالت انتخاب بذار کسرِیم ترک
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 : View in mixer گزینه ای نمایش در میکسر ،

 ی نهی. گز دینیکه چگونه بب نیبراتون مهم باشه ا دیبا شهیصحبت کنم . هم کسریدر م VIEWتبِ  یدرباره  یکم خوامیم تو این آموزش

VIEW دیاعمال کن نهیگز نیرو در ا راتییتغ دیتون و هر طور که راحت قهینسبت به سل دیکن یاز منوها وجود دارد. سع یاریدر بس . 

 

 : دیبرو VIEW( و سپس به تبِ MIXER OPTION)کسریم یها نهیهست . به گز ییها نهیچه گز یدارا VIEWتبِ  مینیبب اول

 

 
 

1  .WAVEFORMS : 

 فعال باشد:
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 : فعال باشد ریغ

 

 
 

استفاده  کسریعالمت در م نیاز ا ایو  دیاستفاده کن ALT+W انبرِیاز م دیتونیمهمچنین  شیدو حالت نما نیا نیب ییِجابجا یبرا کسریدر م

 : دیکن
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2.NAMES AT TOP : کند : یبه باال منتقل م کسریاز اسمش هم مشخصه , نام هارو در م 

 

 : بودن فعال

 

 
 

 

 : غیر فعال بودنش
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3. ROUTING CABLES:   رو  کسریترک م کی یهست . وقت 12 یخوبِ نسخه  اریکه از امکاناتِ بس یابی ریمس ینشان دادن کابل ها

 شود . یارتباطات مشخص م نیا ریسبز رنگ مس ی, با کابل دیکن یم نیچا دیسا ایروت و  گهیترکِ د هیبه 

 

 : بودن فعال

 

 
 

 : بودن غیر فعال

 

 
 

 . می بینید که کابل راهنما از بین رفت
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4.COMPACT PLUGIN LIST :  شفرضیبگم : شما در حالت پ دینکته رو با هی,  نیها . قبل از شروع ا نیپالگ ستِیل یفشرده ساز 

 ( :دیانتخاب کن دیتون یم شگرتونیو نوع نما قهی)هر کدوم از اونهارو مطابق با سل دیحالت دار 6 کسریم شینوع نما یبرا

 

 

 
 

 

چه  میرو فعال کن نهیگز نیکند . حاال ما ا یم دایتحقق پ EXTRA LARGE یعنیدر حالت آخر  COMPACT PLUGIN LISTاما حالتِ 

 افته ؟ یم یاتفاق
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 ( :نهایپالگ ستیل یبودن)فشرده ساز فعال

 
 

 : غیر فعال بودن

 

 
 

 . فشرده سازیِ لیست از بین رفت
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5.TRACK INSPECTOR ON LEFT SIDE : شود: یمنتقل م کسریبه سمت چپ در م نسپکتوریا 

 

 :بودن  فعال

 

 
 

 

  :غیر فعال بودن
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  :یا میتوانید اینسپکتور رو فعال غیر فعال کنید)عدم نمایش( تا از محیطِ بیشتری برای میکسر برخوردار شوید . با استفاده از این عالمت

 

 

 
 

 

 . دیاستفاده کن کسریدر م CTRL+ENTER:  انبرِیاز م ایو 
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6.COLORFUL MIXER : دیچقد پر رنگ باشد . از چهار حالت انتخاب کن کسرهاتونیکه رنگِ ترک م نیا. 

 : نیرنگ تر کم

 
 

 تا

 :پر رنگ ترین
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7.LINES BETWEEN TRACKS : ترکها کسریم نیخطوط ب 

 بودن: فعال

 

 
 

 

 : بودن غیر فعال
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8.VIEW EXTRA VOLUME / STEREO PROPERTIS  :و مونو ویمربوط به استر یولوم و ناب ها شینما 

 
 

  :با استفاده از این عالمت

 

 
 

 

 . با غیر فعال کردن این گزینه این نابها نیز نمایش داده نمی شوندیعنی 
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9.MULTI-TOUCH CONTROL : یکنترل چند لمس 

 

 

 
 

 

 . کنید از ابزارهایی برای زیبا جلوه دادن پروژتون استفاده کنید تا از کار کردن در آن محیط لذت ببریدهمیشه سعی 
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 : Playlistدر  ینکات

 

و  انیرو بگم که جالب تر به نظر ب ینکات کنمیم ی. سع)البته تایپ می کنم ،حرف نمی زنم!!!(میزنیحرف م ستیل یپل یدرباره  کمی ینبارا

 . دیدار یآگاه ستیل یپل یگرنه اکثرِ شما دوستان از کارکردها

 

 .کنمیم انیرو ب یشما نکات یبرا یا نهیگز بصورت

 

سمتِ چپِ)باال( نرم  یدر گوشه  انبرشویاوقات م ی. گاه دیذاریعالمت ، ابزار و ... م کی یشما نشانگرِ موس رو , رو ی. معموال وقت1

 هم ذکر شد : انبرشیکه م مینیب یم SLICEرو ابزار  رمی. فرضا من م کنهیافزار ذکر م

 

 

 
 

 ستین نطوریکه ا دیشیمتوجه م دی. اگه تست کن شهیابزار فعال م نیا دیرو بزن C دیشما کل یعنیهست .  C بوردیابزار رو ک نیا انبرِیبله , م

 کار نکرد؟  نیاز سازهاتون به صدا در اومد . چرا ا یکی دیشا دیدکمه رو زد نیشما ا ی. وقت
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 فعال است . نهیگز نیا نکهیبخاطر ا

 

 
 

و از  دیآپشن رو خاموش کن نیا دیتونی( , م"وتریکامپ بوردِیالبته ک"دینکن یبوردنوازی)کدیننواز بوردیک ی لهیرو بوس ینت دیکه خواست یزمان

 . دیاستفاده کن انبریم نیچند

 

................................... 

 

 ZOOM IN/ZOOM OUT یتا پروژتون بصورت افق دیو سپس غلتکِ موس رو بچرخون دیرو نگه دار CTRL دیکل ستیل ی.در پل2

 رول( انویدر پ نیشود . )همچن

 

................................... 

 

 ZOOM IN/ZOOM OUT یتا پروژتون بصورت عمود دیوس رو بچرخونو سپس غلتکِ م دیرو نگه دار ALT دیکل ستیل ی.در پل3

 رول( انویدر پ نیشود . )همچن

 

................................... 
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 : دیدقت کن ری. به تصو شهیواقع م دیبا هم باشند , مف شهیچند پترن هم دیخواهیکه م ی: وقت ستیل یدر پل ی. گروه بند4

 

 
 

 

 : در حالت انتخاب قرار بدید ورو گروه بندی کنید . آن هار میتونید این دو پترن

 

 
 

 (دیبرو PLAYLIST OPTIONSدر  GROUP ریبه مس دیتونیم نی. )همچن دیاستفاده کن SHIFT+G انبرِیم یدهایو از کل

 

 یا گهیهر کار د ای)و. شود یپاک م زین یگریآن د دیرو پاک کن یکی. اکنون اگر شما  دیکرد یدو پترن رو با هم گرو ه بند نیکار ا نیا با

 .( ذاردیم ریهم تاث یگری, رو د یکیرو  یرییدر کل هر تغ ،
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 GROUP ریبه مس دیتونیم نی.)همچندیرو بفشر ALT+G انبرِیم دِیو سپس کل دیعملکرد : مجددا پترنهارو انتخاب کن نیفعال کردنِ ا ریغ

 (دیبرو PLAYLIST OPTIONSدر 

 

 باشه. دیمف یلیخ تونهیداده ام( م حی)که قبال توضکسریمثل م ییجاها در

 

................................... 

 

5 .GROUP WITH ABOVE TRACK دیتوجه داشته باش ریتصو نی: به ا : 

 

  

 

 

 ریز دیخواهیکه م یترک یکه رو هی؟ فقط کاف رهیکار امکانپذ نیخودشه . چطور ا ییِترکِ باال یمجموعه  ریز هیترکِ دوم که به رنگِ صورت

 . دیرو انتخاب کن GROUP WITH ABOVE TRACK ی نهیو گز دیراست کن کیخودش بشه کل ییِترکِ باال یمجموعه 
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 کی. وسپس کل دیایدر ب کانیدو سر پ یفلشِ دارا هیتا به شکل  دیترکِ موردنظر بذار یِنییپا ی هیحاش ی:نشانگرِ موس رو , رو گهیراهِ د هی

 (دیکار رو انجام بد نیترک ا نیچند یبرا دیتونیفعال شود.)م نهیگز نیتا ا دیو انقدر به سمت باال بکش دی، نگه دار دیچپ کن

 

کار رو  نیو ... ا سیهمچون پد ، درامز ، ب ییاجزا یبرا ستیل یدر پل میتونی. ما م هینوع گروه بند هیروش هم  نیگفت ا شهیم ینوع به

 ؟  هیهاش چ دهی. حاال فا میانجام بد

 

گروه  هی یبرعکس صدا ایشوند و  MUTEترکها  ی هیباال ، وبق ریتصو نیمثال هم ی. برا دیگروه رو بشنو هی یفقط صدا دیخواهیم مثال

از  یکی یرو MUTE/SOLOچراغِ  یو رو دیرو نگه دار ALT دِیکل هی. فقط کافدیساز ها رو بشنو ی هیبق یو صدا دیکن MUTEها رو 

 یکردن همه SOLOراست ) کیکل ایها( و  رمجموعهیز یکردن همه  MUTEچپ ) کی( رفته و کلستیل یموردنظر)در پل یترکها

 .دیها( کن رمجموعهیز

 

 .( دیکن MUTE ای و SOLO دیگروه رو فقط با دو کل کیو  دیکن یصورته : گروه بند نیبه هم زین کسری)همانطور که گفتم در م

 ارائه داد . یریبصورت تصو دیموارد رو با نطوریکل ا در

 

................................... 
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6 .CURRENT CLIP SOURCE هر  یکه در ترک مورد نظر استفاده شده است . مسلما شما برا یها/صدا ها شنی: نشان دادنِ پترنها/اتوم

 یرو هیوجود دارند . کاف ییکه در هر ترک چه اجزا می. از کجا بدون دیها/صدا ، قرار ده شنیپترن/اتوم دنیچند دیتونیم ستیل یترک در پل

 دیرو انتخاب کن CURRENT CLIP SOURCE ی نهیو گز دیراست کن کیلترکِ موردنظر ک

 

 
 

 

 صدا ./شنیقرار دارند اعم از پترن/اتوم ییزایترک چه چ نیذکر کرده که در ا بیبه ترت یکه حت دینیب یم

 

................................... 
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 :دیچپ کن کیقسمت کل نیا ی. رو7

 

 
 

 . دیرو ، انتخاب کن دینیبچ ستیل یرا هم اکنون در پل دآنیخواهیکه م یو .... ا شنیتا پترن ، اتوم

 : باز شود ستیل نیتا ا دیراست کن کیقسمت مشخص شده کل یرو دیتونیم نیهمچن و

 

 
 

 ؟ ستیصفحه چ نیا یایاز مزا
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 هی پیاسمشون ، تنها با تا هیکه دو وجه ییلهایفا ی.)حتدیابیآن را ب یموردنظرتون به راحت لِیکردن نامِ فا پیبا تا دیتونیاالن م نی* هم

 (شنیم دایصورت از اسمشون پ

 

 : دیاز آنهارو انتخاب کن یکی دیتونیصفحه سه حالت وجود دارد که م نیا ری*در ز

 

1. ALL پترنها و کانالها ی: نشان دادن تمام 

 

 یم شینما زیچسبانده نشده ان و فقط در سکوئنسر وجود دارد رو ن ستیل یکه در پل ییلهایفا یکه حت نهی)نکته :منظورش از کانال ا

 .(دهد

 

2. PATTERNدهی: فقط پترنها رو نشون م . 

 

 دیپترن)الگو( جد هیشروع به ساختن  دیتونیکه با انتخاب آن م خوردیبه چشم م زین NEW PATTERN ی نهیگز 2و  1)نکته : در حالتِ 

 .(دیکن

 

3. CHANNELS: دهد. یم شیو چه فقط در سکوئنسر هستند رو نما ستیل یرو که چه در پل ییصداها 

................................... 

اومد که به نظرم  ادمی یزیبودن . اگه باز چ نای( همستیل ی)در پلزننیکمتر دربارشون حرف م ایرفتن و  ادیاز  کمیرو که به نظرم  ینکات

 . ذکر خواهم کرد آموزش های آیندهجالب بود حتما در 
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 : DirectWAVEبا  بانک صداها/ها پالگینسمپل گرفتن از 

 ؟  ستیکار چ نیا دیو اما فوا دیعنوان رو که خوند خوب

 کنند . یاستفاده م وی یپ یرم و س یکمتر زانیاکسترنال از م یها یاس ت ینسبت به و یداخل یها یاس ت ی*و

 . دیکن یاستفاده م ستشیپر هیکه فقط از  دیرپر حجم دا یبانک صدا هیکه  ی* زمان

 . دیده هیهد یکیرو به  ستیپر نیا دیکه بخواه ی*زمان

 .دیاستفاده کن دیبخواه ویو رکتیچنل دا یمالت تی*از خاص

 .دیبساز sf2ازش  دیبخواه ای. دیازش استفاده کن بوردیمثل ک ییو در جا دیکن یریو ... سمپل گ زریسا ینتیس هینوع صدا در  هی*از 

 یخارج یاس ت یو هیاومده که از  شیشما پ ی؟ حتما برا هیبزرگ داره . اون چ یلیخ ی دهیفا هیکار  نیاوقات ا ی*مهم تر از همه : گاه

 یرو دستکار یتیوسیول زانیهر چقدر م ایدر اون کار نکنه .  legatoهمون  بایتقر ای slideکه نت  دیو متوجه شده باش دیاستفاده کرده ا

 . دینرس جهینت به یول دیبکن
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دررابطه با مثال پن هم انجام  یرییبلکه هر تغ یتیوسیکادر سبزرنگ هستش . نه ول یتیوسیکادر قرمز . منظور از ول دیمنظور از نت اسال

 .کنهینم یرییتغ چیکه صداتون ه دینیب یم دیبده

 

استفاده  دیاسال کیتکن ت،ازیفیاز صداها بدون افت ک یراحت در بعض یلیخ دیتونیم ویو رکتیسمپل گرفتن از دا یعنیروش  نیبا ا اما

 . دیکن

 ....گهید دی*و فوا

 ؟ میریمون سمپل بگ یاس ت یچگونه از و اما

 

DIRECTWAVE و به بخش  دیکن یرو فراخوانOPTIONS دیبر یاس ت یو نیموجود در ا : 
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 : پنجره ای باز میشه . به قسمت های مشخص شده برید

 
 

 

 یرو فراخوان لیو آن فا دیبر یاس ت ی. به محل نصب و خوادیموردنظرتونو م یاس ت یو DLL لیکه از شما فا شهیباز م یمجددا پنجره ا

 : دیکن

 
 

 . زنمیرو م OPEN ی نهیکار انتخاب کردم . و گز نیا یرو برا PURITY یاس ت یمن و
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 : دیارور مواجه بش نیبا ا هایلیخ دی: شا نکته

 

 
 

 یزمان یحالت حت نی.که در ا تهیب 32 دیکه شما انتخاب کرد یا یاس ت یو یباشه ول یتیب 64که مثال نرم افزار شما  هیارور مالِ زمان نیا

 وار ( . کی)اتوماتشهیم BRIDGE یاس ت یو نی. ا دیدر نرم افزار استفاده کن میبطور مستق یاس ت یو نیاز ا دیکه شما بخواه

 

 . مثال دیو به قسمت اطالعاتش رجوع کن دیکن یفراخوان میاونو بطور مستق کباری دیتونیهست ؟ م 64/32مون  یاس ت یو میکجا بدون از
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 یاس ت یو نیشده .پس ا BRIDGEهمون  ایخود به خود پل زده  یاس ت یو نیکنم ، ا BRIDGEمن  نکهی(بدون اهیتیب 64)نرم افزارم 

 میریازش سمپل بگ میتونینرم افزار نم نیخود به خود پل زده . پس ما تو ا نیو بخاطر هم میبازش کرد یتیب 64که ما دو نرم افزار  هیتیب 32

 .  دیکار رو انجام ده نینرم افزار اف ال ا یتیب 32 یبا نسخه  و دی. پس برگرد

 

 

 

 ....ادامه

 : رهیگیشما قرار م اریپنجره در اخت نی. که امیکن یمورد نظرمون رو فراخوان یاس ت یو میو تونست میمراحل رو رفت نیفرضا ما ا حاال
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 :بدم  حیها توض نهیگز یدرباره  کمی

 

 . دیموردنظر رو انتخاب کن ستیپر دیتونیو شما م شهیباز م یاس ت یکادر قرمز و با

رو از  FXB/FXPهمون  ایمدنظرتون رو  ستیپر ایبانک و  دیتونیم نهیگز نیبه کادر قرمز دارد . شما با ا هیشب یعملکرد زیسبز ن کادر

 .دیکن یفراخوان یفولدر خاص

 

LOW KEYعدد از همان سمپل  نیتر از ا نییپا یها هیکالو یشروع شود . همه  هیاز کدوم کالو ویو رکتیدر دا یریسمپل گ نی: بم تر

 یلیخ یکه واقعا به نتها  دینیرود . اما بب یتر باشد دقت باالتر م نییعدد پا نیهر چقدر ا جهیکنند . در نت ی)از سمت چپ( استفاده م یاول

 نه. ای دیردا ازیبم ن

 

HIGH KEYعدد از همان سمپل  نیتر از ا نییپا یها هیکالو ی. همه  ابدیخاتمه  هیدر کدوم کالو ویو رکتیدر دا یریسمپل گ نیرتری: ز

 یلیخ یکه واقعا به نتها  دینیرود . اما بب یعدد باالتر باشد دقت باالتر م نیهر چقدر ا جهیکنند . در نت ی)از سمت چپ( استفاده میآخر

 نه. ای دیردا ازیرنیز

 

KEY STEPرهی. اما حجم سمپلهاتون هم باال م رهیکار باال م تیفیتر باشه ک نییپا عدد نیچند تا نت باشه . هر چقدر ا ی: هر سمپل برا . 

 

SAMPLERATE: هیو همون نرخ نمونه بردار ستیدادن ن حیبه توض ازیکه ن . 
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VELOCITY SPLITSنییرا پا یتیولوس زانیکه م یشما وقت یعنیشه .  ینمونه بردار قیچقد دق ، یتیکه هر سمپل از لحاظ ولوس نی: ا 

. توجه  شهیم ینمونه بردار ستتونیپر یتیوسیبصورت مرحله به مرحله از ول گهی. به عبارت دریخ ایسمپل مجزا استفاده بشه  هیاز  دیبذار

 .دیکن

 

 

 
 

 

عدد باالتر  نیشد . پس هر چقدر ا یتر نمونه بردار فیکه چقد ظر دینیبیکرده بودم . م میتنظ 10رو ، رو عدد  یتیوسیمن برش دادن ول

 (ستیبه اعدادباال ن ازیباال . )ن یلیباالتر و حجم خ تیفیک
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NUM PROGRAME برنامتونو وارد  یبه درد بخوره . شماره  یلیو فکر نکنم در کل خ ستین یخاص زی)عدد( برنامه!!! چ ی: شماره

 . دیبرنامه، حق انتخاب دار 128تا  دیکن

 

LENGTH: تاریگ هی دیخواهیاش ضبط شه . مثال اگر م هیچند ثان یریبهتر بگم در سمپل گ ایطول داشته باشه .  هیکه هر سمپل چند ثان نیا 

صداش کامال  هیبعد چند ثان دینیو بب دیو نگه دار دیها رو بفشر هیاز کالو یکیبار  هیو  دیرو باز کن یاس ت یاون و دیکن یریرو سمپل گ

. پس  شهیباز تموم نم دی( تا فردا صبح هم صداشو ضبط کن ی)کشش نگیساز استر هی ی. حاال برا دیبعدش اون عددرو وارد کن شهیقطع م

 انیموقع به پا چیچرا که اکثرا صداشون ه دیزمانو کمتر محاسبه کن دهایمثل ل یزریسا ینتیس یستهایپر نیو همچن ییها ستیپر نیچن یبرا

که شما  یصداش قطع نشه تا زمان یعنیکرد که سمپلتون بصورت ممتد بنوازه .  یکار شهیم ویو رکتیخود دا در دی. نگران نباش رسهینم

 سمپل همش تکرار بشه . هی گهی. به عبارت د دیرو رها نکن هیکالو

 

MAX RELEASEنهیگز نیبل برسد. ا یبه صفر دس هیکالو ایصدا پس از رها شدن نت  دی( که طول بکشهی)به ثان یمدت زمان نیشتری: ب 

 زین دریاون اسال دیدیم رییعدد رو تغ نیکه شما ا ی. وقت دهدیقرار م ریتحت تاث مای، مستقZONEرا در تب  RELEASE ایو  R درِیاسال

 . شهیجابجا م
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SAVE WAV TYPEدییایتر ن نییرو . از پا تیب 24 ایو دیرو انتخاب کن 32 ای. به نظرمن  دیدلخواه رو انتخاب کن ی نهیگز دیتونی: که م. 

 

 : دیرو بزن PROCESS... ی نهیتمومه حاال گز خوب

 

 

 
 

 نی. به هم انیازکجا م DWPبا فرمت  ییلهایکه فا دیاز شما ها متوجه شده باش یلیخ دیگرفتم . شا PURITYمن که از  ستیاز پر نمیا

مرغوب نمونه  یاس ت یو هیروش از  نیموجود در اف ال از هم یها/بانک صدا ستیاز پر یلیخ دی. شا دیکن یریسمپل گ دیتونیم یراحت

 شده باشند. یریگ
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 : میکن رهیاونو ذخ دیبا حاال

 

 
 

 

 که با فلش مشخصه : یبعد از زدن آرم

 .دیساندفونت بساز ایو  SF2سمپل ها  نیمربوطه از ا یبا نرم افزار ها دیتونیکردن همراه با سمپل ها . شما م رهی: ذخ یقرمز و نارنج کادر

 . شهیم رهیذخ DWP لیفا هیفقط  یعنیکردن بدون سمپل  رهیرنگ :ذخ یآب ایسوم و  کادر

 . لیموبا ینسخه  ویاستفاده در اف ال استد یبانک برا نیکردن ا رهیسوم/سبز رنگ : ذخ کادر

 

 بشن . رهیتا سمپلهاتون ذخ دیاستفاده کن ی: حواستون باشه که ابتدا از کادر قرمز و نارنج نکته
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 اما

 

اس  یو هیبهتر بگم از  ایدادم( .  حی)رنگها و کانالهارو قبال توض ویو رکتیکانال در دا نیبه چند دیاضافه کن ستیپر دیچند دیتونیم شما

هست که گفته  یصورت نی. روش کار هم به هم دیچنل استفاده کن یمالت تیاز خاص ویو رکتیو در دا دیانجام بد یریسمپل گ دیچند یت

رو در  یبعد یکانالها دیکرد یریسمپل گ 1کانال  یبرا نکهیبعد ا یعنی. دیتر جابجا کن دیجد یها ستیپر یها رو برا الشد منتاها کان

 .  دیحالت انتخاب بذار

 

 

 :سراغ کانال دوم رمیاز کانال اول استفاده کرده ام حاال م ریز ریدر تصو

 

 
 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 221 

 

 

 

خواص رنگ ها در پیانورو و یا از پورت های متعدد میدی استفاده کنید . یعنی همان و میتونید از چندین سمپل نمونه گیری کنید و از 

 .خاصیت مالتی چنل . می بینید که من از چند پریست نمونه برداری کردم

 

  

 
 

 

 تصویر باالتر(.  دو کادر اول در اما برای ذخیره کردنش ابتدا باید طبق مطالب بیان شده ابتدا پریست ها و سمپل هارو ذخیره کرد )همون
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  :حاال مجددا با کلیک کردن روی آرمی که با فلش مشخصه

 

 
 

 

. اکنون هر دیشده ( بپرداز لیتشک ستیبانک )که از چند پر نیکردن ا رهیمشخص شده با کادر قرمز وبه ذخ یا نهیاز دو گز یکیو انتخاب 

که  یانتخاب آرم ایو  ویو رکتیبه دا ندوزیو طیاز مح میآن رو با درگ کردن مستق دیتونی: م دیداشت اجیاحت ستیپر ایوقت که به بانک و 

 . دیکن یاول اونارو فراخوان ی نهیگز یکردن رو کیو کل صهبا فلش مشخ

 

 یچقد رو دینیبب شه،یاکسترنال رو هم برطرف کرد . شدنو که م یها یاس ت ینت در و دیمشکل عمل نکردن اسال توانیاز اوقات م یلیخ

 . ذارهیم ریصداتون تاث تیفیک
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 : DirectWAVE پالگین با استفاده از ((INSTRUMENT ساز ساخت

 ستین نایدرام . پرکاشن و امثال ا ی)منظور سازها دیضبط کرده ا ای دیدار اریساز در اخت هیکه شما چند تا سمپل از  دی: فرض کن آموزش

 .  دیبساز یساز مجاز هیاز اون سمپل ها  دیخواهی( و م

تا سمپل آماده  6. اما من چون هدفم آموزشه از قبل  رهیکار باالتر م تیفیک دیداشته باش یشتریب یکه شما هر چقدر سمپل ها دیبدون نویا

 کرده ام . 

 نانیاطم ی. برا:حواستون باشه که سازتون کوک باشه ونیاند حواستون به اونا باشه . مثل ت لیدخ یعوامل مهم ی: تو ساخت ساز مجاز توجه

 . دیکن ونشونیو ت دیو ... باز کن وتنی/ ن نی، بهتره که ابتدا سمپلهاتونو با ملودا دیکار کن یحرفه ا دیخواهیو اگه م

از صداها  یکینباشه که  یباشند . طور یحد مساو هیصدا تو  یسمپل هاتون از لحاظ بلند یهمه  یعنیهستش :  normalize گهید عامل

 سونی/اد شنیصدا مثل آئود شیراینرم افزار و هیتو  دیزیسمپل هارو تک تک بر دیتونیکار م نیاعمال ا یبلند تر . برا گهید یکیبلند باشه و 

 3db/0dbو تک تک صداهارو مثال تا  دیکار رو انجام ده نیا دیتونیهم م ی. بصورت دست دیرا اعمال کن normalize ی نهیو... گز

 .  دیبرسون

اسم  دیتوانیباشه . قبل از شروع م WAVنباشه ،  MP3. فرمت سمپلهاتون  دیکن رهیفولدر ذخ هیسمپلهاتونو تو  ی: همه  میکن یم شروع

 .دیبد رییسمپل رو به نت و اکتاومربوطه تغ

 یعنیدوم  ی نهیکنم و گز یم کیکل disk operations یو رو دیرو باز کن ویو رکتیدا

 

 
 

 رو انتخاب کنید . 
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 . باز میشهپنجره ای 

 

 
 

 

 . دیکن کیکل OKو رو دیکن یمشخصه ، محل سمپلهارو معرف

 

  : شد ویو رکتیکه سمپلهاتون وارد دا دینیب یم
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 هیاز  شیب یها دارا هیبهتر بگم کالو ایشده اند و  بیچند تا سمپل با هم ترک یعنیشد  یصدا رو هم رفتن. اسم سمپل ها آب یاما همه 

کار رو  نیمثل من ا ییکه قبال اسم و اکتاو نت ها رو مشخص کردند که راحتند . اما کسا یی!!! اونا دیباال بزن نارویسمپل اند .خوب آست

 ؟ هی. چاره چ دندانجام ندا

 

 یآخر رو انتخاب م ی نهیو گز میکن یراست م کی،سپس کل میدیچپ اونو در حالت انتخاب قرار م کیسراغ سمپل اول ابتدا با کل میریم

 : میکن

 
 

 

و... . اما  440/220 سهینوی. مثال اگه نتتون ال باشه م شهیروش ظاهر م یکه اطالعات ادیم ی. صفحه ا FIND PITCH ROOTهمان  یعنی

 سمپل ما . یجا یعنیکه با رنگ قرمز مشخص شده  یا هی. کالو دیکن کیکل OKرو  دینتها رو بلد باش یفرکانس ها ستیالزم ن
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قرمز(  ی هی)کالو اونا سمپل رو به مکان مربوطه ی لهیبه وس دیتونی. م شهیم دهی( دوتا نقطه د ویو رکتیسمپلمون ) در دا یگوشه  دو در

 . دیانتقال ده

 

 

 
 

 

سمپل رو به چپ  دیتونی. با اون م شهیم دهید زیسمت چپ ن یمثلث کوچک در کنار نقطه  هیکنار مشخصه . اما  یدو تا نقطه  ریدر تصو

 . دیو به چپ و راست منتقل کن دیریخود اون سمپل رو بگ دیتونیم ای. و  دیکن تیو راست هدا

 

 . دیتک به تک تکرار کن گهید یسمپل ها یکارهارو رو برا نیا
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مشکل روبرو شدم!!! دو تا سمپل دارم که  هیتموم شده . اما با  بایانتخاب نکردم . کارم تقر شتریتا سمپل ب 6بود من  یکه آموزش چون

 اکتاوند کینت و تو  کیهردوتاشون رو 

 

 
 

تر  نییبا شدت پا گریبا شدت باال و بار د یکی میرینت دو بار رکورد بگ هیاز ماها از  یلیخ دیکار رو انجام دادم . چرا؟ شا نیاز قصد ا

باال مشخص  ریکه تو تصو ی(. مثل دو سمپلدیریسمپل بگ ایشدت رکود و  زانیم نینت با چند هیاز  دیتونیم ی)حتمنظورم ولوسیتی هستش 

محدودش  یتیوسینواخته شده رو از لحاظ ول یکه با شدت باالتر ینواخته شده . حاال من سمپل ین ترییبا شدت پا شونیکیشده در واقع 

 : نیا یعنی( . ستین یبم رویاز ارتفاع ز نجامنظوریاکنم )در  یکم م ویو رکتیسمپل در دا نیاز ارتفاع ا گهیکنم . به عبارت د یم
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 و سمپلی که با شدت پایین تری نواخته شده رو در باالی سمپل قبلی میذارم

 

 

 
 

چکش  دیرو باال ببر یتیوس. و هر چقدر ول شهیاستفاده م یی. از سمپل باال دیاریب نییاونو پا ییوسو ول دینیبچ یرول نت انویاکنون اگه تو پ

 کند . یبلند تر حرکت م یبه سمت سمپلِ با صدا یعنی نییبه سمت پا ویو رکتیدا
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 کرد ؟ ینوازندگ شهیواقعا م نیکار من تموم نشده !!! با ا اما

 

 
 

 

 دیکن ی. سع میرو با اونا پر کن یخال ی. وجاها میمجاور استفاده کن یاز نتها/سمپلها میمجبور می؟ خوب اگه سمپل نداشته باش هیچاره چ

 .  دیسمپل مجاور استفاده کن نیتر کیابتدا از نزد یخال یپرکردن به جا یبرا

که گفت  یبه کس نی؟ آفر دیدهیرو به کدوم سمپل م تی. اولو D6و  C4در صورت وجود داشتن دو نت  B5پر کردن نت  ی. برا مثال

D6 . 
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 کنم یمرتب م کمیسازمو  منم

 

 
 

 

و  شتریباالتر = حجم ب تیفیباالتر و هرچه ک تیفی، ک شتریب ی. پس هر چه سمپل ها تهیفیک یقرمز صداشون ب یبهتر شد اما کادر ها یلیخ

 . شتریزحمات ب

 دادم . حیتوض یکردنشو در پست قبل رهیذخ ی. که نحوه  دیکن رهیاونو ذخ دیتموم شد حاال با کارمون

 

 چند نکته : اما

 FIND PITCH یعنی کردنو ونیت گهیو اما د دیمراحل و تکرار کن نی. باز هم دیبساز نسترومنتیدرام ا دیاز شما بخواه هایلیخ دی*شا

ROOT دیرو انجام ند  . 
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 : دیکن رتوجهیتصو نی*به ا

 

 : سمپل ها چی بهم تحویل دادگزینه ی اول تو کادر : درسته اتوماتیک وار اینسترومنت سازی انجام میگیره . اما ببینید از همون 

 
 

 وقتها خوب کار کنه .( یلیخ دی)البته شا
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دران ،پرکاشن و ... ( ،  یبعد از وارد کردن سمپلهاتون)سمپلها دیتونی. م شهیاستفاده م DRUM KITساخت  یدوم تو کادر : برا ی نهیگز

 . دیاستفاده کن نهیگز نیسمپل ، از ا هیبه  هیو اختصاص دادن هر کلالو یدست میتنظ یبجا

 

 قسمت مشخص شده : یچپ رو کیقفل کردن سمپلهاتون : بصورت تک تک ، تنها با کل ی*برا

 

 

 
 

که  یتا زمان نصورتی. در ا دیرو انتخاب کن LOCK ALL ZONES ی نهیو گز دیراست کن کیاز سمپل ها کل یکیرو  یو به صورت جمع

 مشخصه !!! گهی. آنلوک کردن هم که د دیجابجاشون کن دیتوان ینم د،ی( نکنUNLOCKاونارو آنلوک )
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 : LAYER نکیساده با تک Drum Machine هی ساختالیه بندی ، 

 

 : رولش چه خبره انویتو پ دینی. بب دیدار ییآشنا FPCشما با  اکثر

 

 
 

 

، جزو آموزش حال حاضر  دینرم افزار باز کن نیبا ا زیمورد عالقه تونو ن یسمپلها دیتونیکه م نی. ا ارتونهیسمپل در اخت نیراحت چند یلیخ

 .  دیبساز FPC هیشب یزیچ یبند هیال کیکه چگونه با سمپلهامون ، با تکن میریبگ ادی میخواهیم نباری. ا ستیمن ن
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 : میکن یم شروع

 : کار انتخاب کردم نیا یتا سمپل رو برا 10. من  دیدرام تون رو وارد چنل رک بکن یسمپلها یکه شما نهیکار ا نیاول

 

 
 

 : دی( باز کنLAYER) هیال هیو  دیهاتون بر یاس ت یو ستیحاال به ل

 
 

 . شنیو مرتب ظاهر م یهاتون بصورت دسته بند یاس ت ی، و دیاونو بردار کیاگه ت شهیم دهید یا نهیتو کادر سبز رنگ ، گز
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 : وارد چنل رک شد هیال

 

 
 

  قرار گرفت ککنید ، البته واسه من رو چنل ر رو باز هالی
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 .ک نباشهتی هدایتش می کنم که مزاحم چنل رپس به سم

 
 

 

 : شروع کنید و سمپل های موردنظرو انتخاب کنید
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 . رو انتخاب کنید SET CHILDREN گزینه ی هدر الی

 
 

 

 . رو انتخاب کنید SPLIT CHILDREN برید و گزینه ی LAYERING به قسمت
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 : LAYERرولِ  انویبه پ میریم

 

 : کیتکن نیساده با ا تمیر هیحضوردارند . مثال  یبعد یسمپلها هم به دنبال اون و در نت ها ی هیهستش و بق C5سمپلمون  نیاول

 
 

 تموم شد!!!.

 

سمپلهاتونو  دیتونیبهتره ، م نیصد برابر ا FPC یاس ت یو نی. االن هم دیدونستینداشته باشه اما بد نبود م ییکارا ادیز دیآموزش شا هی نیا

 . دیخوبش هم بهره ببر یو از آپشن ها دیکن یاون فراخوان قیاز طر
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 نوشت ها یپ / ها یآور ادیو  زینکات ر

 

 یباشه ، پس به بزرگ یتکرار گمیکه م یاز مطالب یبعض دیطرح درس نداشتم . شا که تو تاپیکم ارائه دادم از آموزشهام یبعض یکه برا چون

 . دیخودتون ببخش

 

 آموزش نکات : یبرا میبر

 

چپ اونارو در حالت  کیرو گرفته و با استفاده از درگ با گل CTRL دیپترنها که در کنار همن کل ایاز نت ها و  یانتخاب دسته ا ی. برا1

 . دیانتخاب قرار بد
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چپ ، تک تک نتها/پترنهاتونو انتخاب  کیرو نگه داشته و با کل CTRL+SHIFT یدهایپترنها کل ایانتخاب فقط چند تا از نتها و  یاما برا

 . دیکن

 
 

 . دیاستفاده کن CTRL+Aاز  دیتونیانتخاب همه م یبرا نیهمچن

 

 کنه . یهم کار م گهید یاز نرم افزارها یلینتها/پترنها : که تو خ زیر یی. جابجا2

*ALT دییآن اقدام فرما زیر یینت به جابجا یرو کیو با کل دیریرو بگ . 

 . دینتها اقدام کن زیر ییبا چرخوندن چرخ موس به جابجا دویریرو بگ SHIFT دی*کل
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 : دیهاو...( جابجا کن شنیپترنهارو)اتوم اتیمحتو دیتونیم SLIP.با ابزار3

 

 : دیشیمتوجه م دیتست کن خودتون

  

 

رو جابجا  اتی!!( محتوییآهنربا تی)به دور از خاص زیر یلیبصورت خ ALTبا گرفتن  دیتونی، چرا؟ االن م دیخودتون فعال باش گهیشما د

. مثال  دیمختلف ازش استفاده کن یدر زمان ها دیتونیاز جاها کاربرد داره ، شما م یلیدو در خ ی نهیکنم که گز یکه عرض م ی. وقت دیکن

 . قعموا نیدر هم

 

 

    :دیکن ییقسمت رو بزرگنما هی(دهیم شیو ... رو نما یتیوسیکه ول ییرول)جا انویپ ینییپنل پا ایو  TIME BAR یابزار زوم رو دنی. با کش4

 دستورالعمل: یو اجرا هیاول حالت
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 : نتیجه

 

 
 

 

 میمنطقه ، تا هی یراست رو کیو با درگ کل دیریرو بگ CTRL دیکل ای.  دیابزارشو انتخاب کن مایمستق دیتونیفعال کردن ابزار زوم م یبرا

 . دیرول و... ، اونو زوم کن انویپ ینییبار ، پنل قسمت پا

 

 . دیبرگرد یبه حالت عاد یخال یمنطقه  هی یراست رو کیکل هیرو گرفته و با  CTRL دیخروج از زوم : کل یبرا

 

 کیبا دوبل کل ایچپ /  کیو درگ کل CTRLبا نگه داشتن  ای)دیقسمت رو انتخاب کن کی TIME BAR یراست کردن رو کی. با کل5

که  ییهمونجا یعنیرول  انویپ ینییقسمت پا یچپ( رو کیو درگ )کل CTRLبا نگه داشتن  ایو درگ کردن /  TIME BAR یچپ رو

 : ندیآن قسمت به حالت انتخاب درآ یدادم!!!( تا نتها/پترنها ادیچهار تا راه بهتون  سدهد = پ ین و ... رو نشان مپ، یتیوسول
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  :میتونید اونو جابجا کنید) و کلیک و چپ و راست بردن موس(  TIME BAR در قسمت SHIFT حاال با گرفتن

 
 

 : ته شهاز اول تا آخر باید به اینصورت نواخ HAT اما کاربرد مهم این کار: فرض کنید در حال ساخت یه ریتم که

 
 

 .  ستین لیتکم زانمونیکه م مینیب یاما م

 

 کردن : یکپ یبرا ییها راه

 که مدنظرتونه . یاونا به سمت دنیانتخاب شده و کش یاز نتها یکی یچپ رو کیو کل SHIFT*انتخاب نتها / پترنها و نگه داشتن 

 گمیم یبعد یراه که تو شماره  هی*
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هستش  4/4 تمیر نجایکه در ا میانتخاب کن TIME BAR SELECTبا روش  مونویلیتکم یکه ضربها نهیکار ا نیمواقع بهتر نطوری*اما در ا

 : ش مونده گهیاما دو ضرب د لهیدوضربش تکم

 

 

 
 

 : رو بفشرید . هر چند بار که میخواهید CTRL+B و بعد انتخاب

 

 

 
 

 !!!بود عتریچقد سر دیدید

 

 دیریرو بگ CTRL ایبره!!! و  یکه اون قرمز دیچپ کن کی: دوبل کل دیتونی( مTIME BARکردن اون قسمت )رو  DESELECT یبرا حاال

 . دیچپ کن کیو کل
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 موس : یها تیاز قابل گرفتن.کمک 6

 : دیبودن فعال کن رفعالیمشخص شده رو در صورت غ ی نهیوگز دیقسمت بر نیبه ا ابتدا

 
 

 

 .دیبکش گهیو سپس اونو به طرف د دیو چند لحظه نگه دار دیکن کیروشون کل دیتونیکردن پترنها و نتها م یکپ یبرا

 

که حالت  دینیب ی. م دی، نگهش دار دیچپ رو رها نکن کی، موقع کاشتن نتها ، کل دیکن یم سیکه نت نو یرول زمان انوی: در پ گرید کاربرد

 د .یرو رها کن کیکل یکه شما دکمه  یتا زمان شهیجابجا م SLIDEو  PORTAMENTOنتها تون از ساده ،
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 : شهیباز م کسریها در م نیپالگ ستیها ل SLOT یراست رو کی.با کل7

 

 

 

 

 

تا گروه  دیرو بزن SHIFT+Gپترنها /نتها . بعد از انتخابشون  یگذاشتم در رابطه با گروه بند ییآموزش ها هی:  ستیل یدر پل ی.گروه بند8

بدون انتخاب کردن گروه  ALT+G. البته بعد از انتخابشون ) چرا که با زدن  دیرو بزن ALT+Gگروه  نیبردن ا نیاز ب یشن . برا یبند

 . شنیخارج م یگروه هاتون از گروه بند ی، همه  یخاص
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 : دیکن یانتخاب م STAMPآکورد،گام و .... از قسمت  هی ی: شما وقت نکته

 
 

( اما دیبد رییپن و ... آن رو تغ ،یتیولوس ی)حت دیبد رییتغ ایو  دیاز نتهاشو پاک کن یکی دیآمده که مثال خواست شیشما سوال پ یبرا دیشا

 ALT+G انبریو م دیاونارو در حالت انتخاب قرار ده دیتونیشده ان ، م یگذاشته .چرا؟ چون که اونا گروه بند رینتها تاث یکارتون رو همه 

 خارج شن . یتا از گروه بند دیرو بفشر

 : گهید ینوع گروه بند هی اما

 
 

 رشونیمربوطه رو در ز یکردم و ترکها جادینام ها ا نیبا ا ی. در واقع دو ترک خال LEADو  BASS یمن دو تا گروه دارم به نام ها دینیبب

 مجموعه ها کردم . نیا یمجموعه ها ریقرار دادم و اونهارو جزو ز
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 ؟ ستیکار چ نیا یایمزا

 دیگروه رو جابجا کن کیراحت  یلیخ دیتونی*م

 

 

 
 

 

 شنیصدا م یچپ ، ب کیگروه سولو / و کل یراست کل اجزا کیو کل ALT*با نگه داشتن 

 *و...
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و نشانگر موس را  دیرو نگه دار SHIFTو چنل رک ، همانظور که گفتم  ستیل ی، پل کسریترک ، کانال و ... در م هیمکانِ  رییتغ ی.برا9

 تیخاص نیاز ا دیتونیو چنل رک م ستیل ی، پل کسریدر م گمی)باز مدیبد رییو با چرخ موس جاشو تغ دیترک و ... بذار/یاس ت یو یرو

 ( :دیبهره ببر

 

 
 

 

 : نتیجه

 

 
 

 یسپس با فلش ها دیریرو بگ ALT،  کسریترک م ای. بعد از انتخاب کانال و  کنهیکار م کسریکه در چنل رک و م گهیراه د هی*اما 

 باال . ریهمانند تصو دیبد رییچپ/راست جاشونو تغ/نییباال/پا
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 ها . نهیو انتخاب گز SIZE، سپس  VIEWعالوه بر رفتن تبِ  BROWSERفونت  زیسا رییتغ ی.برا10

 

 : دیکن نییچرخ موس رو باال/پا SHIFT دیو بعد از نگه داشت کل دیبروسر قرار بد ینشانگر موس را رو دیتونیم

 
 

 

 بروسرمو بزرگ کرده ام .فونت از حد  شیاالن من پ
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ترکشو عوض  کسریم یو با چرخ موس شماره  دیرو نگه دار CTRLو  دیچنل بذار هی یرو دیتونینشانگر موس رو م ی.در چنل رک رو11

 . دیکن

 

ساخت  ینرم افزارتون رو برا نکهیبعد از ا دیکن ی.سعدینکن تیاز شماها رعا یلیخ دیکه شا ی: نکته ا Data Folder.مشخص نمودن 12

 یم شیرایکه و ییو صداها دیکن یکه ضبط م ییها باشد . چرا که سمپلها تیفولدر جزو اولو تایکردن د نیی، تع دیکن یآماده م یپروژه ا

 باشند . اشتهد یمحل مشخص دیکن

 

 : میکن نییفولدر رو تع تاید چگونه
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 :  Middle Click، میدل کلیک

از جمله  انورولیپ ی، پارامترها شنی،موجول دریهر پارامتر از جمله :ناب ، اسال یبهتون گفتم در اف ال رو ادتونهیاول  ی. تو آموزشها13

. به عبارت  دیبرگردون هیو به حالت اول دیکن ستیاون پارامتر( اونارو ر یچپ)رو کیو کل ALTبا نگه داشتن  دیتونی،پن و ... م یتیوسیول

 .دیگردون یبرم هیاونارو به حالت اول دیتونیروش م نیکه با ا دیکرده ا یدستکار اونارو گهید

 کیتاپ نیکرده باشم( تو هم پی)البته اگه اسمشونو درست تا SINATAK یکی از رفیق های خوبم با ناموجود داره که  زین گهیراه د هی اما

 کردند . یآور ادی

که  کویکل دلی. م دیکن کیکل دلی، م دیکن ستشیهمون ر ای دیبرش گردون هیبه حالت اول دیخواهیکه م یدریاسال ایهر ناب و  یرو نکهیا

 چرخ موس . ریز یهمون دکمه  د؟یشناسیم

 

 یتیوسیول یحت دیتونیپارامتر( م یچپ رو کیو کل ALTکه من گفتم ) یرول با دستور انویاز جاها کارکردش متفاوته . مثال در پ یلی:در خ اما

 . شهی. کارکردش عوض م ری؟ خ شهیهم م کیکل دلیاما با م دیبرگردون هیهارو به حالت اول

 

 کنم : یامتحان م کارکرداشو

 .دیرو ورق بزن( صفحه شهیکه فعال م ی)با عالمت دستدیتونیبردن آن م نییو چپ / راست/باال/پا کیکل دلیبا م ستیل یرول و پل انوی*در پ

،  دیچند لحظه نگه دار کویکل دلیم یعنی،  دیانجام ده کیکل دلی( هولد مستیل یو پل انورولیصفحه ها)مثال در پ نی*حال اگر در هم

 ... . دی. امتحانش کن شهیکار به زوم اوت ختم م نیکل نتها/پترنها و با انجام مجدد ا یموردنظر به حالت زوم رو یصفحه 

 گهید یاز جاها یلی،نام پترنها و خ ستیل یپل ی، ترکها کسری، ساند و ...(، ترک م یاس ت یکانال)و هی یکه اگر رو نهیا شگری*کارکرد د

 . شهینام باز م رییتغ ی، پنجره  دیکن کیکل دلیم

 ... گهید ی*و کارکردها

 استفاده کرد. ستیر انبریم هیازش به عنوان  شهینم ادیز جهینت در

 

 یاونارو ارائه بدم . البته پ آموزش نینه ، با خودم فکر کردم که در ا ایگفته بودم اما شک داشتم که گفتم  هاشویلیخ دیبود که شا ینکات نایا

 که فراموش کرده بودم (هم توش بود. ییزایچ یعنینوشتهام )
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 : انبری/ م زیر ینکته  14

 

 رو خدمت شما دوستان ارائه خواهم داد . کوچکی یها کیآموزش نکات و تکن نیا در

 

که  ییرو از جا END دی، کل دی، پروژه تون رو پخش کن یا گهیهر کار د ایلوپ گرفتن و یاز آهنگ برا یسلکت کردن قسمت ی.برا1

 ایو  یریلوپ گ نیا دیخواهیکه م ییتا جا دیو نگهش دار دی( بفشرستیل یو چه در پل انورولیسلکت شه )چه در پ کتونیموز دیخواهیم

 .دینسلکت تموم شه و اون رها ک

 

 
 

 :قرار بدهید LINE برای لوپ گیری و یا سلکت دقیق تر این گزینه رو می تونید در حالت
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 : یه راه دیگه

 دیو هر وقت که احساس کرد دی، سپس کار رو پخش کن دیقرار ده دیسلکت کن ایو  یریلوپ گ دیخواهیکه م یینشانگر پخش رو ، رو جا

 . دیرو بفشر HOMEو  CTRL یدهایبرسد کل انیسلکتتون به پا زانیم دیخواهیکه م

 

 : انبری. م2

PG DN ی: زوم اوت افق بوردیدر ک 

PG UP یافق نی: زوم ا بوردیدر ک 

 

مشخص شده برگرده و مجدداشما  یکه کار متوقف شه و نشانگرتون به جا دیرو بزن سیبار اسپ هی یمجدد ه دنیشن یبرا نکهیا ی. بجا3

و  میکن یم جادیا یراتیی. خوب مسلما ما تغ دیکن یکار رو م نیبار ا دیاز شما چند یلیتا کارتون پخش شه . که حتما خ دیرو بزن سیاسپ

 .  میرو بشنو راتییاون تغ میخواهیبعد م

.  شهیبه عقب و از محل مشخص شده پخش م گردهیکارتون بر م دیرو بزن HOME دیکه کار در حال پخشه ، کل یساده تر : وقت یراه

 . دیرو بفشر SPACEو SHIFT یدهایصفر کل ی هیاز ثان یعنیگوش کردن کار از صفر  یبرا

 

 . الماس هست یکردن رو کیکردن آن با کل ستیکار ر نیدچار مشکل شد اول ASIO وری.هر وقت که درا4
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 رییقسمت تغ نیکه کاربردشون در ا دینیب ی. م دیاستفاده کن PG UPو PG DN یدر پترن از دکمه ها شیقابل نما یگروه ها رییتغ ی.برا5

 کرد . دایتفاوت پ 2 ی نهیکرد و با گز

 

 : قسمت گذاشته نیا ینشانگر موس رو ، رو ای و

 
 

 ها عوض شن . ی. تا دسته بند دیچرخ موس رو بچرخون و

 

 

 = انتخاب شدن مستر کسریدر م HOME دی.فشردن کل6

 

 دی. با کل دیکانالهاتون سر بزن ینییبه قسمت پا گهید یروش ها ایبا چرخ موس و  نکهیا یبجا دیدر چنل رک دار یادیز یکه کانالها یزمان

HOME دیو با زدن کل ییابتدا یبه کانالها END دیجابجا ش ییانتها یبه کانالها . 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 256 

 

شود . اما اگه  ینام باز م رییتغ ی، پنجره  دیراست کن کیکل ایچپ و  کیکل SHIFT ستیل یپل یترکها یاگر رو دیدانی. همانطور که م7

 : کرد دیخواه دایراه پ کونیآ رییتغ یبه پنجره  مایمستق دیدستورالعمل هارو اجرا کن نیقسمتش ا نیرو ا

 
 

 و
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کنند ، سپس  یرو انتخاب م یکپ ایکات و  ی نهیکنند و گز یراست م کیرو اون کانال کل زانیاز عز یلیرول : خ انویدر پ ستیپ / ی.کپ8

. قبال هم بهتون  هی. چه کار دیکن یرو انتخاب م PASTE ی نهیکنند و گز یراست م کیکل زیاون کانال ن یو مجدد رو رنیبه کانال هدف م

 کنه. یکار م زیتو نرم افزار ها ن ندوزیمربوط به و یدستورها زا یلیگفتم که خ

 

 

 : دیکانال موردنظر ، ابتدا چراغ سلکتشو روشن کن یکردن نت ها یکپ ایکات کردن و  یبرا

 

 

 
 

 

 هستش . KICKکانال مورد نظر ما  نجایمثال در ا

 

. سپس  دیرو بفشر CTRL+X یها دیکات کردنشون کل یبرا ایو  CTRL+C یها دینتها کل نیکردن ا یکپ یبرا ندوزیو طیهمانند مح حال

 ی، حاال دکمه ها دی( و چراغ سلکتشو روشن کنمیکات شده رو داخل اون بذار/یکپ ینتها میخواهیکه م یکانال هدف )کانال یرو دیبر

CTRL+V دیکانال قرار ده نیو در چند دیریبگ ینتها کپ یسر هیاز  دیتونیراحت م یلیهستش . خ ستیهمان پ نیکه ا دیرو بفشر . 
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 : رول( انویدر پ ینییپنل رو )پنل پا نیا .9

 

 
 

حالت  شهیم نیکه مثال ا دیدلخواه خود رو مشخص کن یآن و بزرگ/کوچک کردن آن اندازه  یلبه  یرو کی.با کل دیکن میدر دو حالت تنظ

 . دیپنل رو تموم صفحه کن نیا گریو حال بار د - کی

و  دیبلکه، نشانگر موس رو ، رو لبه ش بذار دیکن نییپنل رو گرفته و باال وپا یکه لبه  ستیدو حالت الزم ن نیا نیب ییجابجا یبرا اکنون

 .شود یم رییکه پنلتون در دو حالت دچار تغ دینیب یکار م نی. با تکرار ا دیچپ کن کیدوبل کل

 . دیاستفاده کن SHIFT+ENTERاز  دیتونیم کیدوبل کل یبجا

 

 گردد . یبر م ستیبه حالت ر کیکل دلیپنل با م نیا ینره که اندازه  ادتونی
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 نیا دیهت رو ف هی دیکه بخواه یاز شما زمان یلیپاساژ خ یساخت نوع ی. مثال برا انورولی، پن و ... در پ یتیوسیاوت ول دیف/نیدایف .10

 : دیکن میتنظ یرو بطور دست یتیوسیول زانیو م دیکار رو بکن نیا یبطور دست دیشا دیبد

 

 

 
 

 

 

 وقت طالست !! یول شهیم دونمیم

 

راست رو درگ وار تا  کی( و کلیتیوسیول زانیم نیتر نیی)از پا دینتِ مدنظرتون شروع کن نی. و از اول دیکار رو بکن نیراست ا کیکل با

 حیراست توض کیکل یدرباره  کمی EVENTS ی. )که در بخش آموزش ها دیدادن( به سمت باال بکش نیا دیف ینت )مثال برا نیآخر

 دادم!!!(
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 : شد جادیا یچ میتا نیبا کمتر دینیبب
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 : انبریمچند  .11

SHIFT+4=ARROW TO LEFT 

SHIFT+6=ARROW TO RIGHT 

SHFT+2=ARROW TO UP 

SHIFT+8=ARROW TO DOWN 

SHIFT+9=دیکار همون کل PG UP کنهیرو م . 

SHIFT+3دی=کار همون کل PG DN کنهیرو م . 

SHIFT+7دی=کار همون کل HOME کنهیرو م . 

SHIFT+1=دیکار همون کل END کنهیرو م . 

 یو از دکمه ها دیک رو خاموش کننام ال دیتونیم ایجبرانش هست / و یبرا ییانبرهایم فتهیاز کار ب بوردتونیک یفلشها یکه حت دینیب یم

 .دیاستفاده کن شیمایپ یدهایکل یبجا ییبه تنها 4,6,8,2

 

 : قسمت نیا یچپ رو کی.با کل12

 
 

 .دیچپ جابجا ش ایبه سمت راست و  دیتونیو چپ/راست کردن ، م

و هم زوم  دی. هم جابجا شو دیچپ/راست بکش/نییباال/پا یحاال موس رو به سمت ها دیراست کرده و رها نکن کیقسمت کل نیا ی*رو

 . دیکن

 . دینگه دار زیرو ن ALT دیکل دیاما با دیانجام بد دیتوان یم زیچپ ن کیکا رو با کل نیهم حال
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. که مقدار  دیچپ( درگ کن ای)راست  گهیو به طرف د دیشروع کن ییچپ از جا کیوبا کل دیریرو بگ CTRLکه  نهیا گهیحالت د هی*

 ریدادنش با تصو حی، توض دیکنه . خودتون امتحان کن دایاز کجا شروع بشه و به کجا خاتمه پ دیکن یرو در واقع واسش معلوم م ییبزرگنما

 سخته . کمی

 

خود  طیکرد . که در مح ستیچپ ر کیو کل CTRLبا  توانیرو م یخارج یاس ت یو یو در کل پارامترها دریاز ناب ها ، اسال یلی. خ13

 شدند . یم ستیچپ ر کیو کل ALTبا  ایو  کیکل دلیبا م ای، پارامترها  یداخل یها نیپالگ/یاس ت ینرم افزار و و

 شهی، اما نم دهیانجام م یکار هیاز چهار جهات( یکیموس به  تیچپ )وسپس هدا کیو کل ALT یخارج یها یاس ت یدر و البته

 !!! هیچ قایدق سیداد چون که معلوم ن حشیتوض

 

 یکردن دسته جمع وتیاز جمله سولو/م داشیو از فوا میحرف زد ستیل یو پل کسریدر م یدررابطه با گروه بند شیوقت پ یلی.خ14

 هستش .  AUTO COLOR یگروه بند گرید یایاز مزا یکی.  میکرد انیرو ب یمباحث

گروه( رنگ  یاز اجزا یکیگروه) یمجموعه  ریاز ز یکیو فقط  دیصورت داده ا یگروه بند ستیل یپل یترکها یبرا ایو  کسریدر م مثال

 ی. تا کل گروه همون رنگ دیرو انتخاب کن AUTO COLOR ی نهیراست کرده و گز کیدر همان گروه کل دیتونیشده است . حال م یزیآم

 . بشن
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 )قسمت دوم( زیو نکات ر ها کیتکن.  12

1 .MAP هی دنیکش یبرا دیدونستیدادم . اما م حیهارو قبال توض نیها/پالگ یاس ت یدر و ینقشه کش یها ستمیبا سمپل : س دنیکش 

MAP ؟ دیسمپل استفاده کن هیکردن  زیاز آنال دیتونیم 

 ی: برا تی، هارملس و... . مثال گروس ب تیب موس،گروسی. ماکس دیرو باز کن MAP ستمیس یدارا نیپالگ /یاس ت یو هی دیتونیم مثال

)خط سبزرنگ( و حالت TIMEحالت  یعنی نیپالگ نیدو حالت ا نی: من ب دیدرگ کن نیپالگ نیسمپل رو به داخل ا هی،  ینقشه کش

VOLUME همون  یعنیکنم  یرو انتخاب م یرنگ( دوم ی)خط نارنجVOLUME  نیپالگ نیبه داخل ا میکن یسمپل درگ م هی: حال  .

 : شد یچ دینیکار انتخاب کردم . بب نیا یکرش رو برا ورسیر هیمن سمپل 

 

 

 
 

 

رو درگ  نیچا دیسمپل سا هیشده ،  نیچا دیافکت سا هیساخت  یبرا دیتونیاز باهوشا گرفته باشن موضوع رو!!! مثال م یلیخ دیبله شا

ان، کار  یستمیس نیچن یاف ال که دارا یداخل یها نی/پالگ یاس ت یاز و یلیبلکه در خ تینه درگروس ب   .تیبه داخل گروس ب دیکن

 کنه.  یم
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 : دی، امتحانش کن شهیکم ازش استفاده م یلیکه خ یوربیر نیپالگ .2

 
 

 

 : رو قسمت مشخص شده کلیک کنید . می بینید که یه عالمه فولدر و سمپل در بروسر پدیدار میشه

 
 

 

 یخوب وربیر دیباور کن یول کنمیخودم کم ازش استفاده م نکهیعوض شه . با ا وربی. تا جنس ر دیدرگ کن نیپالگ نیاونارو به داخل ا

 . دهمی
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 : دیکن کیکل نیقسمت پالگ نیا یرو

 

 

 
 

 

 تی، مثل خاص شهیاعمال م وربی، فقط رو ر شهینم لتریف ی.)سمپل اصل دیکن لتریرو ف وربتونیر یخواسته/ناخواسته  یو فرکانس ها

SEND کسریدر م). 

 .دیراست )نقطه هارو(پاکشون کن کی( و با کلدی)نقطه بذاردیچپ نقشه بکش کیکل با

 . دیسمپل ور درگ کردن آن استفاده کن هیاز  دیتونیم ینقشه کش ی، برا کی یطبق آموزش شماره  دیتونیم خوب

 

 کنه . در آن کانال باز شده و شروع به رکورد سونیکه اد دیرو بفشر SHIFT+E یها دیکل دیکه هست یکسریهر کانال م ی.رو3

 

 .دیانتقال بد ستیل یاونو به پل SHIFT+C یدهایو با فشردن کل دیصدا ضبط کن ایلوپ و  هی سونی.در اد4
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 : دیکن یقسمت موردنظر رو عالمتگذار سونیدر اد یریلوپ گ ی.برا5

 

 
 

 

 دیفعال کن سونویدر اد LOOP یخود مستر باشه(. دکمه  یحت تونهیضبط شه ، م دیخواهیکه م ی)کانالدیتو کانال مربوطه قرار ده سونویاد

 

 

 
 

 . دی( رو روشن کنکوردی)رطضب یدکمه  نیهمچنو 

 دینکن STOPکه شما کا رو  یتا زمان دیکه مشخص کرد ی، در منظقه ا دیکن یکار رو پل دیتونیم دیاز هرجا که خواست ستیل یحاال در پل و

 کند .  یم دایهمچنان ادامه پ یریلوپ گ
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 : کرد کاریچ مینیبب سونیبه اد میبر میرو زد STOP یحاال فرضا ما دکمه 

 

 
 

 

 یبخشش کوتاه . همه چ نیتره ، چرا که از قبلِ قسمت انتخاب شده کار رو پخش کردم و آخر یبخشش طوالن نیکه اول دینیب یم

از لوپ هارو انتخاب  یکیو فقط  دیانتخابشون کن/تشونیلیو د دیچپ کن کیو کل CTRLشده س . رو مارکر ها ، تک تک  یعالمتگذار

 .  دیکن

 

 شنیضبط م سونی. اونا بصورت لوپ در اد دیکم کم سازهاتونو اضافه کن ستیل یتو پل دیتونی. م دهیها مف یج ید یکار برا نی*نکته : ا

 . دیرو که ناقصن ،پاک کن هیو بق دینگه دار درویمف یلوپ ها دیتونیو بعد م
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 . شهیم کیکوچ زشیسا هیی، باال ستیل ی، رو مرز دو ترک در پل کیبا دوبل کل دیدونستیحتما م .6

 

 
 

 

 نتیجه :
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 :  اما یه نکته در گروه بندی . گروه زیر رو نگاه کنید

 
 

 

 

 : با دوبل کلیک روی حاشیه ی مشخص شده این اتفاق می افته

 
 

  !!!زیرمجموعه ها ریزِ ریز شدن
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و  f8منو با زدن  ی: بعد از باز شدن ادیکن دایپ عتریرو سر ینی/پالگ یاس ت یروش و نیبه ا دیتونیداره و م پیتا تِیقابل کریپراجکت پ .7

تا  دیکن پیرو تا یعبارت بوردیو با ک دیبد ریی. با چرخ موس دسته هارو تغ شهیوا م ستیل نیاسالت ها ا یراست رو کیبا کل کسریدر م ای

 . شهیمدرنظرتون وا م نی/ پالگ یتاس  یو

 

 

 

 

 

تا  دیریرو بگ SHIFT.  دیکن نییولوم اونارو باال و پا زانی)چپ( و چرخ موس مALTو با  دیرینتها بگ ینشانگر موس رو ، رو وتنی.در ن8

نت اونارو به  یرو کیکل دلی. با م دیکن میقسمت تقس نیو به چند دیچپ نت هارو ببر کیهمان برش فعال شه و با کل ای سیابزار اسال

 کیمونده ، با کل فیبالتکل وتنیدر ن هیدو کالو ایدو نت و  نی( که در بیی)صداینت ی. رو دیکن ستشونیر یعنی دیرکردونب شونیمکان اول

 . دینت انتقال بد نیتر کیاون، اونو به نزد یراست رو
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 : دیرو مشخص کن MIN/MAX زانیها م شنیدر اتوم .9

 : شنهیاتوم هیکانال  نیا

 

 

 
 

 مقدار چقده . نیو باالتر نیتا چه حد کار کنه ، کمتر شنتونیکه اتوم دیکن نییتع دیتونیبا دو تا نابِ مشخص شده م

شما  گهیکه د ییجا یعنی،  رسونهیکم کم به صفر م 80صدا رو از  شنیاتوم نی. ا دیساخت شنیولوم اتوم هیمثال روشنش کنم : از  هی با

 . دیشنو ینم ییصدا

 50از مرز  گهید کنهیکم کم صدارو کم م 80و از  شهیشروع به پخش م یوقت شنیاتوم نی، ا ذارمیدرصد م 50رو ، رو  MINمن  حال

 . رهیتاث ی، اون عدد کار نخواهد کار و ب دیریدر نظر بگ شیبرا 50 ریز یشما هر عدد گهید یعنی،  ادیتر نم نییدرصد پا

MAX مثل همون هیچ دیدونیخودتون م گهیرو د ......!!! 
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 : نیا یعنی،  یقبل یورژن ها SELECTهمون  ای CURRENT سرکی. ترک م10

 
 

 

ترکها  کسریاز م کیرو هر  ی. حال وقت دیقسمت بذار نیرو در ا زریآنال هید،یبذار زریآنال هیترکها  کسریواسه هر کدوم ار م نکهیا یبجا

توش داشته  زریآنال دونهی شهیهم دیکن یسع ی. ول دیبذار زین یگرید یافکتها دیتونیکنه . البته م یاون کار م یفقط برا زریآنال نیا دیبر

 نوی. و ا دیانتخاب کن از همون اول کار پروژه تون رو )فولدر( ی. پوشه  دیرو بردار تریمیدر مستر ل : دیکن تیرورعا گهی. و نکات ددیباش

 . دیو داشته باش دیکن رهیالگو ذخ هیبه عنوان  دیکن یسع شهیهم
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 کردن مکان سمپل : دایپ یبرا .11

 

 : دیاستفاده کن نهیگز نی*از ا

 
 

 تا مکانش در بروسر آشکار بشه .

( ، که باز فولدر مربوط به سمپل در هر شهینم یکپ دیتو بروسر)نترس دیو بنداز دیسمپل رو درگ کن یِ صوت ینگاره ها دیتونیمهمچنین * 

 .شهیکجا که باشه باز م
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 یاز مبتد یلیخ دیبرامون فرستادن و گفتند که شا AMIN-JAVDAN، دوست خوب ، به نام  تیسا نیاز کاربران هم یکیآموزشو  نیا .12

 :؟یچ دنبالِ نن،یها دنبال ا

ازش استفاده  دیخواهینم یلیو ... . حاال به دال دیکرد ی، رنگ بند دینامش داد ریی، تغ دیعالمه افکت گذاشت هی کسرترکیم کیشما در  مثال

 . دیکن reset ایو  cleanاونو  دیخواهیم ی، به عبارت دیکن

 : نیا مثل

 
 

 . میندار یازیترک، ن کسریم نیبه ا گهیو د میترکو پاک کرده ا کسریم نیکه ما کانال مربوط به ا دیفرض کن

 

 :راهکار

 شهیباز م ی. پنجره ا دیرو بزن OPEN MIXER TRACK STATE ی نهیگز FILEو از تب  دیراست کن کیترک مدنظرتون کل کسری* رو م

رو انتخاب و باز  DEFAULT ستیندارم . پر یبه شما داره . کار یوجود نداشته باشه ، بستگ یستیپر دیو شا ستیکه داخلش چند تا پر

 گرده . یش بر م هیمربوطه به حالت اول رکت کسریکه م دینیب ی، م دیکن
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 شیاز پ ستیپر هیدادم که چگونه  ادیبهتون  یقبل ی. در نکته  شهیکارمون سخت م کمیباشه  ادیترکمون ز کسری*را ه دوم که اگه تعداد م

 ؟ میکن رهیرو ذخ ستیاما ما چگونه پر دیکن یفراخوان گهید یکانال ها یشده رو برا رهیذخ

 دیرو انتخاب کن SAVE MIXER TRACK STATE ASو سپس  FILEو به تب  دیراست کن کیترک ابتدا کل کسریم کی ی رهیذخ یبرا

 . دیزنیرو م SAVEو  دیکن ییم پینام رو تا یعنی دیبلد شویکه بق

 . دیرو بزن SHIFT+CTRL+S انبریترک مورد نظر رو در حالت انتخاب قرار داده و م کسریم دیتوانیم نیهمچن

 دیو با میهمه راه رو که در باال رفت نی. ا میکن ستیپ 5ترکِ  کسریو تو م میریبگ یکپ هی 6 یترکِ شماره  کسریاز م میخواهیفرضا م حاال

 ریخ م؟یبر

اما همچنان دکمه  میکن یچپ م کیکل SAVE TRACK STATE AS ی نهیو سپس رو گز FILEبه تب  میکن یراست م کیکل 6کانال  رو

 ینشانگر موس رو رو یعنی) 5رو کانال  میندازیمثال(و م دیکانال رو درگ کرده )به چپ و راست ببر نیو ا میکن یموس رو رها نم ی

 .( میکن یرها م رو کیکل یو دکمه  میذاریم 5کانال 

.  دیکن ستیپ یا گهیدر کانال د نویهمون پالگ نیگرفته و ع یهستش کپ 6( که مثال در کانال یلِی)مثال دینیپالگ هیاز  یحت دیتونیم شما

 نهای/پالگ یاس ت یو یهمون مثلث کوچک گوشه  یعنی دیبر PLUGIN OPTIONSو به قسمت  دیموردنظر رو باز کن نیپالگ ؟یچطور

 یتو نیاز اون پالگ یکپ هیرو کانال مدنظرتون . حاال  دیو اون درگ کن دیاما رهاش نکن دیکن کیکلSAVE PRESET AS ی نهی، رو گز

 .  شهیم رهیکانال مدنظرمون ذخ

 . دیشیمتوجه م دیباشه اما امتحان کن یریتصو دیآموزشا با نطوریکه رسونده باشم. ا دوارمیام

 

 ادامه!!! اما

بهش  گهیکه د یترک کسریم هیپاک کردن  یترک رو بگم )راه اولشو که گفتم( . شما برا کسریم هیگفتم تا راه دومِ پاک کردن  نارویا ی همه

 DRAG & DROP کیتکن یترک خال کسریم هیبا  دیتونیم نیو...( ، همچن یزینام،رنگ آم ریی)تغدیکرد شیو دست کار دیندار یاجیاحت

 .دیرو انجام بد

 SAVE MIXER ی نهی، رو گز FILEاز تب  دیکن یراست م کینشده باشه( و کل ی)که دستکاردیکن یم دایپ یترک خال کسریم هی یعنی

TRACK STATE AS شهیترکمون پاک م کسری. حاال م دیالزمش ندار گهیکه د یترک کسریرو م دشیو بنداز دیکرده و اونو درگ کن کیکل 

 گرده .  یبرم هیو به حالت اول

 مونیترک خال کسریم نیباشه و اول 1 یترک شماره  کسریاگه مثال م میپاکش کن میخواهیکه م یکسرترکی؟ م ستیروش چ نیا بیاز معا اما

که تو  یبا روش نکهی. مگر ا شهیسخت م DRAG & DROP اتیعمل گهیباشه ، خوب د 70ترکِ  کسریبهره بردن از روش دوم م یبرا

 . دی. از روش اول استفاده کن هی. چه کار دیکن کیترک رو جابجا کرده و به هم نزد کسریدو م نیاگفتم ، مکان  یقبل یآموزشها
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 : ویدر اف ال استد نیپالگ/یاس ت یو یدسته بند

 

 : دیخوب نگاه کن ریز ریبه تصو ابتدا

 

 
 

 و ... . gain.controller.dynamicsشده ان :  یاف ال چقد منظم دسته بند یها نیکه پالگ دینیب یم ریدر تصو

 

 می ،تر  نییپا نیایب یکم اما نشده که حتما هم اکسترنالن. یدسته بند نیپالگ یسر هی دینیب ی( مnone ری)ز دیتوجه کن ستیل یابتدا به

نامنظم  یودر دسته ها ستیشده که در اول ل یاکسترناله ؟ چ نکهیشده که مرتبه با ا یوجود داره . چ fabfilterبه نام  یکه دسته ا دینیب

 ؟ میکرده ا یاکسترنال رو چگونه دسته بند نیپالگ نیقرار نداره؟ ما ا
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 : دیبر ریز ریتصو ریبه مس ابتدا

 
 

 :دیبد صیتشخ دیتونیم ریتصو یرو که در باال ریمس

Fl studio/data/patches/plugin database 

 

 سازهاتونو؟ ایو  دیکن یافکتهاتونو دسته بند دیخواهیم ایاول آ سوال

 .دیبر effects یافکت : به پوشه  اگه

 .دیبر generators یاگه ساز : به پوشه  و

 

 .  رمی( مeffectsافکت ) یبه پوشه  من

 

تا در اف  دیکن یاونارو پوشه بند دیتونیاکسترنالن که م یها نیپالگ نهایوجود داره . بله ا لیفا یسر هیاز پوشه ها  رونیکه در ب دینیب یم

 (وزیمثل و دیداشته باش یخارج نیتا نظم برقرار شه .)البته اگه پالگ رهیدسته قرار بگ هیشرکت در  هی یها نپالگی مثال، ال 

 

ها وجود داشت رو به  یدسته بند نیاز ا رونیکه در ب یمربوط یلهایساختم و فا fab filterبه نام  ای پوشه ، پوشه نیداخل ا شخصا

 پوشه انتقال دادم. نیداخل ا
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 :  دینیبب

 

 
 

 

 ساخته شده : دیجد یدو تا پوشه 

 

fab filter 

slate digital vmr 

 

 هی(. مثال محصوالت دیرفت یم generators یبه پوشه  دیتا منظم شن )با دیکار رو انجام بد نیا دیتونیهاتون هم م vsti یبرا نیهمچن

 پوشه . هیمشابه در  یسازها ایشرکت و 
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 : دینیرو مجددا بب یینها راتییتا تغ ذارمیاولو باز براتون م ریتصو

 
 

داشته  یا یدسته بند نیچن نکهیا یبرا یراست    جدا و .... . زوتوپای ،جدا  وزی. ومیبد زییرو از هم تم نی/ پالگ یاس ت یو میتونیم نطوریا

 باشد : رفعالی( غSimple List)نهیگز نیحواستون باشه که ا دیباش

 

 

 !!!ستین یخبر یاز دسته بند گهیفعال باشه د اگه

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 280 

 

 : Step Editing Modeحالت ویرایش پله به پله ،

و آپشن  هیکارش چ ستیکه معلوم ن دیاز شما بگ یلیواستون صحبت کنم که فکر کنم خ Step Editing Mode یدرباره  خوامیم اینبار

 .  هیا هودهیب

 نیو نگران ا دیکن یسیراحت و با آرامش نت نو یلیخ دیتونیم دیرو فعال کن کونیآ نیکه شما ا ی: زمان دمیم حیساده براتون توض یلیخ

 . چطور؟ دیکن زینتهارو کوانتا دیکه بعدش با دینباش

 انویمثال با پ دیآکورد بذار زانیهر م یرو نکهیا یآکورده و شما برا هی یدارا زانیکه در هر م دیقطعه هست کیدر حال ساخت  دیکن فرض

و شروع به  دیکن یو کار رو پل دیرو فعال کن نگیرکود نکهیا گریو د دینیرول بچ انویتو پ یبصورت دست نکهی، دو راه جلو روتونه : اول ا

 یم ادیکه تازه دارند آکوردهارو  ییهم وجود داره که مخصوصا واسه کسا یا گهید دیدو راه، راه مف نی.به جز ا دینواختن و ضبط نتها کن

 . شهیواقع م دیمف اریبس رنیگ

Step Editing Mode آپشن : نیکردن ا یواسه عمل میسخته بر کمی یدادنش بصورت تئور حی: توض 

 : دیرو فعال کن Step Editing Modeآپشن  دیبا یزیاز هرچ اول

 

 
 

 پا...  ردبش بگن عالمت  هایلیخ دیشا

)به زانیرو هر م میخواهیکه ما م دیبدون نقدریاما هم دمیم حیکه بعدا واستون توض دیکن یسیچطور نت نو دیخواهیکه شما م نیمسئله ا نیدوم

 شهیم نیبه زبان الت زانی)مدیقرار بد زانیهمان م ای barرو در حالت  main stepپس  مینت قرار بد هی ایآکورد و  هینت گرد(  یاندازه 

barمیکن یکار م میدار 4/4 طیکه در مح میریگیآموزش فرض م نیا ر( د: 
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 افتاد: یچه اتفاق دینی. بنده آکورد دوماژورو گرفتم بب دیریاول رو بگ زانیو آکورد م دیساز مدنظرتونو روشن کن یحال چراغ جلو

 
 

 : دیبزن وتریکامپ بوردیک یدکمه ها ایها و  هیبعد رو با استفاده از کالو یها زانیم ینتها ایآکوردها و  عیراحت تر ؟ سر نیاز ا
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 .  نیاز ا نیا

 خواهد بود ، اما چگونه ؟ دیمف رنیبگ ادیآکوردا رو  خوانیم رایکه اخ ییاضافه کنم گفتم که واسه تازه کارا دیرو با ینکات

فاصله ها رو بشماره تا آکورد  دیو با شهیم ییشامل چه نتها ستیبلد ن قایاما دق رهیآکورد دوماژور رو بگ زانیم هی خوادیم یتازه وارد فرضا

( ، سپس فاصله کنهیرهاش نم ی) ول رهیگیمربوط به نت دو رو م ی هیآپشن : ابتدا کالو نی. با ا هییو بدونه شامل چه نتها سهیموردنظرو بنو

 هیبه نت سل ، بعد فشردن کالو رسهیرها کنه ( و بعدش م یستیهارو نبا هینت باز کالو نی)بعدِ گرفتن ا یبه نت م رسهیکه م شماره،یم هارو

 .شهیآکورد گرفته م هیسه نت در کنار هم و بصورت  نیکنه ، حال ا یهارو رها م هیکالو یمربوط به نت سل ، همه  ی

( اهیس رندینت ال ، در ضرب اول )با د هیکه  خونهیشما م یبرا یکیمثال استفاده کرد ، فرض  شهیهم م یسینت نو یابزار رو برا نیا اما

 : دیسیبنو

. و نت ال  دیقرار بد beatبار در حالت  نیرو ا main step، پس  اهینت س هی شهیم beat هیهر  نیشما چهار چهاره ، بنابرا زانیم اگه

 : دیرو بفشر

 

 
 

  می بینید که یه ضرب نت ال نوشته شد
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 اهینت س هی یپس با چ شهیم یکه کارمون پل میاستفاده کن space؟ اگه از  هیچاره چ   ...طرف میخونه به اندازه ی یه نت سیاه سکوتاما 

 میانجام داد یقبل نیکه همانطور که در تمر مهیتنظ اهینت س یمون رو main stepباشه که   دیحواسمون با ی. اول از هرچمیفاصله بذار

 شده .  میتنظ beat یرو

 : یبعد دستورالعمل

 : فاصله رو به عقب بوردیک ی)/( رو دیکل

 :فاصله رو به جلو بوردیک ی)*( رودیکل

، سکوت کنه و  اهینت س هی یتا نشانگرِ پخش ، به اندازه  دیبفشار بوردیک ی*رو دیکه کل هیفاصله ، فقط کاف اهینت س هی جادیا یبرا یعنی

همون چنگ( رو  ای اهینصف س یعنی)1/2beatچهار چهار ،  زانی. در م دیسیبنو یچنگ ،نت س هی یبه اندازه  گهیبره جلو ، حاال طرف م

  : دیرو بزن یمربوط به نت س ی هیو حال کالو دیفعال کن main stepدر قسمت 

 
 

 main step یها نهیگز رییبا استفاده از تغ بیترت نیچنگ . به هم ی، س اهی، سکوت س اهی: ال س دیحاال شما سه دستورالعمل رو اجرا کرد

 . دیکن یم یسیها نت نو هیو فشردن کالو
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  به نظر من برای آکورد نوشتنِ سریع مفیدتره تا نت نویسی

 

 

 : اتنک

 یقرار داره و شما نم beatدر حالت  main step یول دیسیبنو زانیم هی یگرد برا رندینت سل با د هی دیخواهیاوقات شما م ی* گاه

 : دیسینت سل گرد بنو هیبا همون حالت  دیخواهی( و مدیکار رو ندار نیا ی)فرضا حوصله دیده رییاونو نغ دیخواه

 اهیس رندینت سل با د هی، پس  دیچهار چهار هست زانی، در م اهیهمون س ای beatچون در حالت  دی)اگه رهاش کندیسل رو بفشر نت

. هر  دیگرد برس یعنیتا به دلخواهتون  دی* رو بفشر دیکل دینت رو نگه داشت نی، حال همانطور که ا دیرهاش نکن ی( ول سهینویبراتون م

 ی/ م دیبا کل نیکنه . و همچن یتون به جلوتر حرکت م main stepکه نشانگر پخش با توجه با حالت  دینیب یم دیفشر یبار که * رو م

شما بعدِ گرفتن سل )و رها نکردنش( و چهار بار فشردن  beat. در حالت  دیه فشردن * رو جبران کنو اضاف دیبه عقب برگرد دیتوان

 گرد ( . هیبرابره با  اهی. )چهار تا س دیکن یگرد خلق م رندی* شما نت سل رو با د یدکمه 

 جهی/ به تعداد دلخواه . تا به نت دی، بعد گرفتن نت مدنظر و فشردن کل دیکن یسینت نو دیتونی* همانطور که گفتم به سمت عقب هم م

 . دیبرس دیمدنظر برس

هم با موس  دیتوانی، محل نشانگر پخش رو م دیو اون نت رو حذف کن دیاستفاده کن deleteاز فرمان  دیتوانی، م دیسینویکه م ینت ی* برا

 . دیکن یسیتا از قسمت موردنظر مجددا شروع به نت نو دی( جابجا کن )* و / یها دیو هم با کل

 . دیرو فعال کن Step Editing Mode ی نهیگز دیو مجدد با شهیفعال م ریعملکرد غ نی* بعدِ پخش کردن کار ، ا

 هستش . Ctrl+E یبیترک یها دیعملکرد ، کل نیخاموش و روشن کردن ا انبری* م

 . هیقابل دسترس Pattern Modeامکان فقط در حالت  نی* ا
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 : Blend Recording (Overdub)ترکیب/مخلوط کردن ضبط ها /رکوردها ، 

 Blendآپشنو بلدن . آپشن ) نیکنم براتون و احتماال اکثر دوستان استفاده از ا یاضافه م یقبل آموزشنکات در رابطه با  یسر هی

Recording (Overdub نیا یعنی : 

 
 

 ؟  هیآپشن کارش چ نیا

 : دیتوجه کن ریتصو نیا به

 
 

و ضبط  دیساز مورد نظر( نت بنواز یبهتر بگم برا ایکانال ) نیا یبرا دیخواه یکه از نو م دی. حال فرض کن مینیب ینت م یسر هی نجایما ا

 دیجد یو نتها یقبل ینتها دیخواهیم ایبشن و  نشونیگزیجا دیجد یحذف بشن و نتها یقبل ینتها ای:  دیانتخاب دار ی، دو حالت برا دیکن

 . دیرو باهم داشته باش
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. دیکن یدو حالت رو انتخاب م نیاز ا یکی،  Blend Recording (Overdub) ی نهیضبط ، شما با روشن و خاموش کردن گز موقع

 : شنیم نشونیگزیجا دیجد یو نتها شنیحذف م یقبل ی: نتها دیکه خاموش باشه و شروع به ضبط نت ها کن یزمان

 
 

 : شنیبهش اضافه م دیجد یبلکه فقط نتها شنیحذف نم یقبل ی: نتها دیکه روشن باشه ، فک کنم حدس زده باش یو زمان
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 نکته :

، همانطور که گفتم با  دیکن یسینت نو Step Editکه شما با حالت  یکنه :زمان یم دایربط پ یجهت به آموزش قبل نیآموزش از ا نی* ا

آپشن اقدام به  نیفعال کردن ا ریو با فعال / غ دیکن تیجلو هدا اینشانگر پخش رو ، به عقب و  دیتوانیم بوردیک ی* و / رو یدکمه ها

 . دیکن یقبل یبا حذف نتها دیجد یاقدام به ضبط نت ها ایو  یقبل ینتها ید با نگهداریجد یضبط نت ها

 

و... رو انتخاب  line ،cell،  1/4چون  ییهمون که باهاش حالت ها یعنی) میهم صحبت کرد Main Stepدر رابطه با  ی* در آموزش قبل

از دکمه  هیفقط کاف noneاز حالتها به جز حالت  یکیفعال کردن  ایو  noneانتخاب حالت  یعنیفعال کردن  ریغ ی( ، شما برامیکردیم

اینم به آموزش قبلی   .دیکن رفعالیرو فعال/غ Main Step دیتونیم انبریم نی: با هر بار فشردن ا دیاستفاده کن بوردیک یرو Backspace ی

چنین ربط پیدا می کرد چرا که الزم نیست هربار برید و حالتها رو تغییر بدید ، تنها با یک دکمه اینکار رو بکنید و با گرفتن نت مدنظر و هم

  .رو تا محل مورد نظر بکشیدزدن * به تعداد دفعات مورد نیاز هر چقدر که میخواهید نت ها 

 

 : همچنین میتونید روی این قسمت کلیک کنید

 

 
 

 راحت تر خواهد بود . یلیدکمه خ هیبا  یفعال بشه . ول ریغ ایتا فعال 
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 : Split By Channel In Patternاز هم جدا کردن کانال ها در پترن ، 

 تونهیکه زبان خارجش در حد متوسط باشه م ی. کس Split By Channelخورده باشه :  نهیگز نیچشمتون به ا دیشا Patternدر تب 

 .  هیآپشن چ نیبده که کار ا صیتشخ

پترن )جدا(  هیشدن . ساده ترش : هر کانال رو به  می: با کانال تقس دیازش فهم شهیم یزیچ نیترجمه ش کنم چن یبخوام به فارس اگه

 انتقال دادن !!!

 ساده استفاده کردم( : یلی)البته من از پترن خ میساده دار یلیپترن خ هی ما

 

 

 

 : میچهار تا کانال دار

 کیک -

 کلپ -

 هت -

 ریاسن -

 .  میکرده ا یسیهر چهار کانال نت نو یبرا و
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 /یهر کدو از نتهارو کپ میبخواه نکهی. بدونِ ا میفرستیپترن جدا م هیکانالهارو به  نی، هر کدام از ا Split By Channelما با آپشن  حال

 . میکن ستیپ دیپترن جد هیو در  میکات کن

 : میکن یرو انتخاب م Split By Channel ی نهیگز Patternsآموزش(، از تب  نیدر ا Drumsانتخاب پترن موردنظر)پترن  بعدِ

 

 : ببینیم چه اتفاقی افتاد

 

 کانال ها منتقل شد . هیو جدا از بق دیپترن جد هیهر کانال به 
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 دیجد ی، پترنها دیگذاشته ا ستیل یرو قبال در پل یاسم هم انتخاب شد . اگر پترن اصل دمونیجد یپترن ها یکه برا نجاسیا جالبش

هم قرار گرفتن رو از هم  یکه رو یی: پترنها نهیا میبکن دیکه با یهم رفته . حال تنها کار یمنتاها بصورت نا مرتب و رو شنیم نشیگزیجا

 بشه: تیتا نظم کار رعا مینیهم بچ ریو ز میجدا کن

 

 

 

 : نکات

ازش  یکپ هیرو هم داشته باشن ، بهتره که از قبل  یپترن اصل خوانیکه م ییحذف خواهد شد ، اونا ی* حواستون باشه که پترن اصل

 کنن . split( و بعد اقدام به clone قی)از طررنیبگ

 *split متصل شده باشد و چه نه ، از  کسریکانال چه به م هی:  گهی، ندارد . بعبارت د کسریبودن کانالها به م نکیبه ل یربط چیدن هکر

split رهیپذ یم ریتاث . 

 مشخصه! فشونینت هم که تکل یب یو کانالها شهیمنتقل م دیجد یبه پترن دیکه براش نت نوشته باش ی* هر کانال
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 ،رنسپورت تمنتظر ماندن برای یک ورودی برای پخش کردن/پلی کردن در پنل 

Wait For Input To Start Playing In Transport Panel : 

 

 یِ به خود Wait For Input To Start Playingآپشنِ  نیآموزش بذارم اما هم فیظر یچند نکته  یآموزش قرار بود درباره  نیا تو

 شه . یانقد طوالن کردمیشد ، فکرشم نم یلیخود خ

Wait For Input To Start Playing دیرو اگه روشن کن نهیگز نی: خالصه بگم ،ا : 

 

 
 

 ادیحالت درم نیاستاپ به ا/یحرکت کنه( ، آرمِ پل دی)به هر حال نشانگرِ پخش بادیضبط کن ینت ایپروژه تونو پخش و  دیخواهیکه م یزمان

: 

 

 
 

 سه نقطه !!!

کارتونو  ایو  دیضبط کن یزیچ دیمونه . ساده تر بگم حاال اگه بخواه یبرنامه م رونیاز ب یگنالی؟ نرم افزار منتظرِ س هیچ ینشانه  نیاما ا

 تا کارشو شروع کنه!!! دی، به نرم افزار بد یبه عنوان ورود یگنالیس دیافته ، با یکارتون راه نم SPACE، با فشردن  دیپخش کن

 . کنهیکه نرم افزار شروع به کار م دینیب ی، م دیبنواز وترتونیکامپ بوردیک ایکنترلر و  یدیم یها هیکالو قیرو از طر ینت مثال

 شیما پ ی؟ مثال موقع ضبط برا یچ یعنی.  میسر ضرب ضبط کن یرو قاینت سرضرب اول رو دق میترفند باشه که ما بتون هی تونهیم نیا اما

 شیرایبه و دیو ما با کنهیمارو دچار دردسر م ستیل یپل طیتو مح نیو ا میزودتر نواخت ایو  رترید یاومده که ، نت سر ضرب اول رو کم

  .مینتهابپرداز
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 : البته بعضی ها از آپشن شمردن )شمارش( استفاده میکنن ، اما بد نیست این آپشن رو امتحان کنید

 

 

 )رنگ زرد( دیشمارش رو خاموش کن

 )رنگ سبز( دیرو فعال کن یورود گنالیس کی یبودن برا منتظر

 )رنگ قرمز( دیکن کیکل یپل یرو

 . دیرو انتخاب کن NOTES & AUTOMATIONS ی نهی( و گزی)رنگ آب دیضبط رو فعال کن کونیآ

 

رو سر ضرب اول واقع خواهد شد ، شما  قایق، نرم افزار شروع به ضبط خواهد کرد، حال اون نت د دینت رو نواخت نیاول نکهیمحض ا به

 ...... .دیضبط بپرداز یبه ادامه 

نرم افزار شروع  دیها رو لمس کرد هیاز کالو یکی نکهیبه محض ا دیو بخواه دیوکال ضبط کن دیکه بخواه ادیب شیپ دیاوقات شا یگاه اما

 AUDIO ی نهیگز دیبا NOTES & AUTOMATIONSانتخاب  یآرمِ ضبط به جا یرو کیکل یمشخصه در مرحله  فیبه ضبط کنه : تکل

نرم افزار شروع به ضبط خواهد  دیهارو بزن هیاز کالو یکی نکهی. به محض ا دی( رو انتخاب کنسونیاد یراو چه ب ستیل یپل یرو )چه برا

 کرد .

که آرمِ ضبط رو فعال  هیضبط وکال داشته باشه : فقط کاف یبرا یآپشن نیبه چن ازین ی، چرا که کس شهیاستفاده م شتریمورد اول ب یبرا اما

کردن استفاده کنه  یپل ایو  عیضبط سر یآرمِ پخش برا ایو  SPACEرو انتخاب )شمارش رو خاموش کنه(و از  AUDIO ی نهیکنه و گز

دی استفاده میشه که استفاده ی بنابراین بیشتر برای موار(  ضبط نتها یبرا Wait For Input To Start Playing.)درست مثل آپشن 

. ولی بازم میگم به جای این  (و همچنین کالویه های میدی کنترلر کمی سخت باشه )یا دسترسی کمی سخت باشه( SPACE همزمان از

تخاب که کارکردش متفاوته . سلیقه هاس که مشخص میکنه کدوم گزینه هارو هنگام ضبط ان آپشن میتونید از آپشن شمارش استفاده کنید

 . و اعمال کنید
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 نکات :

 . رهیگیانجام م Ctrl+I یبیترک یها دیبا استفاده از کل Wait For Input To Start Playingعملکرد  انبری* م

کار ساز  Spaceتا کار پخش شه و  میبش بد گنالیس هی دیبا یآپشن موقع گوش کردن کار دردسر سازه و ه نیدوستان بگن ا دی* اما شا

 : ستین

، فکر کنم  Only When Recording:  دیشیمواجه م یبا عبارت دیکن کیراست کل Wait For Input To Start Playingآرمِ  یرو

که  یآپشن روشن باشه ، نرم افزار فقط در مواقع نیآرمِ ا نیهمچن دویرو بذار نهیگز نیا کیکه ت ی. زمان هیمشخص باشه که کارش چ

 دیکارتونو پخش و گوش کن دیاگه بخواه یحالت نیخواهند ماند . در چن یورود گنالیباشه( منتظر س عال)آرمِ ضبط فدیضبط کن دیخواهیم

 . شهیم دنیافته و کارتون شروع به پخش یآرمِ پخش کارتون راه م یرو کیکل ایو  Spaceبا 

آرمِ  یرو کیکل ایو  Spaceبا  د،یکارتونو پخش و گوش کن دیخواهیکه م یدر مواقع ی، حت دیرو بردار کشیکه ت یبرعکس : زمان حاال

 . فتهیتا نرم افزارتون راه ب دیبد یورود گنالیس هیبه نرم افزار  دیبا نیبنابرا شهیافته و پروژه تون پخش نم یپخش کارتون راه نم

تا از همون محل  دیپس شروع به ضبط کنو س دیو در محل مورد نظر قرار بد دینشانگر پخش رو جابجا کن دیتونیپترن م کی* شما در 

 هم صادقه . یقبل یآموزش ها ینکته برا نیشروع به ضبط نت و ... کنه . ا
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 ورق زدن خودکار صفحه همراه با نشانگر زمان ،

Scrolls To Reach Times Markers (Auto Scroll) 

 (Scrolls To Reach Times Markers (Auto Scrollادیز یکس یعنی!!! شهیکه معموال مظلوم واقع م هییاز آپشن ها یکی نمی: ا 

 نیا کردمیآموزش احساس م نیا ی هی. قبلِ ته رهیادبگیرو در رابطه باهاش  یبخواد نکات یکس ایبده و  یحیدر رابطه باهاش توض خوادینم

 شد . ی، ول شهینم یطوالن ادیپست ز

 

 

 

 نیخودکار ا ایو  میما صفحات ورق بزن نکهیکنه . ا یبا نشانگرِ پخش رو مشخص م شگرینما یِروش همراه ای، شیمایروش پ نهیگز نیا

 .رهیکار انجام بگ

 : دیدقت کن ریز ریتصو به
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تا  کنهیکه قرار گرفته شروع به حرکت م یحالت نشانگرِ پخش از سمت چپ و محل نی، در ا شهیکه پروژه مون داره پخش م دیفرض کن

 : شهیراست و از همون سمت راست هم خارج م یگوشه  یبه انتها رسهیم

 

 

،نشانگر شروع به حرکت کردو از سمت راست  نیچرا که من کار رو پخش کردم بنابرا دینیب یشما نشانگرِ پخش رو نم ریتصو نیتو ا

از  ایکار رو انجام بدم ،  نیمشخص شده با فلش قرمز ا ی رهیبا استفاده از دستگ دیبا نمیخارج شد . االن اگه من بخوام سمت راست رو بب

خارج  ییرو بزنم تا از حالت بزرگنما Ctrl+  کیراست کل یخال ینقطه  هی یرو ایکار استفاده کنم ،  نیا یبرا بوردیک یشیمایپ یدهایکل

 دادم .... . حیکه قبال توض گهید یشم و راه ها

 

 : میرو روشن کن نهیگز نی. وقتشه که ا میاستفاده کن Auto Scrollا از آپشن م نکهیانجام داد : ا شهیم گهیکارِ د هی

 
 

( ییبزرگنما زانی)با توجه به متورتونیسمت راست برسه ، مان ینشانگر به انتها نکهی، قبل ا دیآپشن ، اگه کارتونو پخش کن نیبا فعال کردن ا

 . دهیرو نشون م یبعد یضرب ها/زانیم رِیتصو
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 چیه جهی. در نت دیکار رو انجام بد نیا یشما دست ستیو الزم ن زنهی، صفحاتو ورق م کینشانگر و بصورت اتومات یاصطالح : پا به پا به

 پنهان نخواهد شد . دتونیوقت نشانگر از د

 Scrolls Toآرمِ ) یبپسندن ، رو شتریدوستان اونو ب دیکه شا رهیهم امکانپذ گهیروش ورق زدنِ د هیبا  Auto Scroll ی نهیگز اما

Reach Times Markers (Auto Scroll با  دیراست کن کیکل :Continuous Scrolling به طور  هیشب یزیچ شیکه معادل فارس :

رو  نهیگز نیا کِیبرداشته شده اما اگه شما ت نهیگز نیا کی، ت شفرضی. در حالت پ دیشیاست روبه رو م وستهیپ شیمای، پ مودنیپ وستهیپ

 افته ؟ یم یچه اتفاق دیبذار

( با نشانگرِ پخشتون شروع به حرکت خواهد  شی) نما ی، صفحه  دیو کار رو پخش کن دیقرار داده باش ینشانگرِ پخش رو در محل اگه

ه با سمت چپ و قدر فاصل nکه  دیقرار داده ا ی: شما نشانگرِ پخش رو در محل گهی. بعبارت دیتر نسبت به روش قبل فیکرد منتاها ظر

سمت  یکه نشانگر به انتها ستین نطوریو ا شهیچپ حفظ م یراست و هم برا یفاصله هم برا نیکارتون ا پخشراست خودش داره ، با 

 . کنهیفاصله رو حفظ م نیپروژه هم ا یدر انتها یراست برسه . نشانگر ، حت

سمت چپ شروع به  یبرسه و نرم افزار مجددا پخش پروژه رو شروع کنه ، مسلما نشانگر پخش از ابتدا انیپخش پروژه تون به پا اگه

که  یبه اون حد دنیکنه و بعدِ رس تیشده رو از سمت چپ رعا نییتع یکه فاصله  یتا زمان زنهیکه ورق نم نهیو جالبش ا کنهیپخش م

 .  کنهیه حرکت مصفحه با نشانگر شروع ب جددام د،یکرده بود نییشما تع

روش دوم بصورت  یول زنهیبگم : روش اول بصورت عکس به عکس ورق م یتخصص کمیاول و دومو اگه بخوام  شیمایروش پ تفاوت

در روش دوم  یبشه ول کیصفحه )سمت راست( نزد یکه نشانگر به انتها یتا زمان خورهی( ورق نمشی/ در روش اول صفحه ) نما لمیف

سمت چپ و راستِ  یرو برا یفواصل دیتونید مداوم در حال حفظ شدنه / در روش اول شما نمیکرد نییکه شما براش تع یاون فاصله ا

 و... شهیدر روش دوم م یول دیرینشانگر در نظر بگ

 

 : نکات

آپشنو  نیر وقت اروشن خواهد شد و ه Scroll Lock: چراغِ  دیتوجه کن بوردتونیبه ک دیرو روشن کن Auto Scroll* هر وقت آپشن 

 . بوردهیرو ک Scroll Lock دیعملکرد کل نیا انبرِیم نی، چراغ خاموش خواهد شد. بنابرا دیخاموش کن

 . ستیل یپل یروله و هم برا انویپ یدادم هم برا حیکه توض ینکات ی* تمام

 :دیاضافه کن ستیل یپل ایرول و  انویپترن ، نت و .... رو به پ هیکه شما  ی* زمان

تا شما رو با مشکل مواجه  شهیعملکرد خاموش م نی( استیل یپروژه در حالِ پخش شدن باشه )چه در حالت پترن و چه حالت پل اگر

 . شهیعملکرد خاموش نم نیا دیرو اضافه کن یتوقف کامل ، نت ، پترن و ... ا ایو  ینکنه / اگر در حالت توقف لحظه ا
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 نکات ریز

 

 ساده س . یلیهاس و خ یمبتد یبرا شتریبکه خدمتتون،  دمیارائه م  رو ینکات

 

 Ctrl نییپا ی(، رو ترک ها ردیترک ها قرار گ نیکه ما ب ی)در صورت ستیل یترک در پل هیاضافه کردن  یکه برا دمید زانویاز عز یبعض .1

 . دنیرو گرفته و با چرخاندن غلتکِ موس ، ترک مورد نظر رو ، تو محل مدنظرشون قرار م

 . Insert One ی نهیو انتخاب گز رهیبعدش قرار بگ دیکه قراره پترنِ جد یپترن یراست رو کیراه : کل نیتر ساده

 

 : کنیددقت  ریتصو به
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 نهیو گز دیراست کن کیکل Kick یبعن ییرو ترک باال هی، کاف دیقرار بد دیجد یترک Snareو  Kick یترکها نیب دیخواهیکه م دیفرض کن

ترک  هیهم همونطور که باالتر گفتم : رو  گهیاضافه شه . روش د تونیبعدِ کانال انتخاب دیترک جد هیتا  دیرو انتخاب کن Insert One ی

 . دیکن تیرو به محل مورد نظر هدا یو با چرخاندم غلتک موس ، ترکِ خال میریبگرو  Ctrl یخال

 

 

)از چپ به راست( شمارهیروشن باشه ، موقع ضبط م یکوس که وقتهمون شمارش مع یعنی،  دیشناسیرو که م Countdown. آپشن 2

( 4,3,2,1: شمارهیم نطوریا یضرب 4 یها زانیباشه که در م ادتونیکنه . ) البته  یآور ادیتا به شما سرعت نواختنو )موقع ضبط(  4,3,2,1

ضبط بشه ، ابتدا  یزیچ نکهیکه نرم افزار شروع به ضبط کنه ، قبل ا دیفشر یرو م یو دکمه ا دیکن یفعال م بطوکه آرمِ ض یخالصه : وقت

نرم  کیکوچ شینما ی.)قبل ضبط و هنگام شمارش معکوس ، در صفحه  ادیکار دستتون ب یتا تمپو زنهیبراتون ضرب م زانیم هیمترونم 

 اعداد معکوس قابل مشاهده ان( نیافزار ا

براتون  زانیم 2، قبل شروع ضبط ، نرم افزار  2Bar یا نهیآرم و انتخاب گز نیا یراست رو کیکه با کل نهیبگم ا خوامیکه م ینکته ا اما

 . شمارهیم
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 زانیکه دوست دارن که قبل ضبط ، مترونوم دو م یی. اونا 8,7,6,5,4,3,2,1)از چپ به راست(: شمارهیم یضرب 4 یها زانیدر م نیبنابرا

 کنن . رو فعال نهیگز نیبراشون ضرب بزنه پس ا

 : دیرو فعال کن Loop Recordingآرمِ .3

 

 

 : دیاز پروژه رو انتخاب کن یقسمت

 

 (. رهیعملکرد امکانپذ نیهم ا انورولی،در قسمت پ ستهیل یمربوط به پل ریتصو نی)ا

مداوم در حال تکرار شدنه  دیکه انتخاب کرد یکه اون قسمت دینیب ی، م دیضبط( کن ی)برا یو حاال اعالم آمادگ دیفعال کن زیضبط رو ن آرمِ

عملِ ضبط کردن رو  نکهی، بعدش بدون ا دیرو ضبط کن کیک یبار نتها هی. مثال دی)ضبط( کنیسیهمه کانالها نت نو یبرا دیتونیو شما م

 . نگیلوپ رکورد یعنی نی. ا گهید یکانال ها نیو همچن دیبپرداز ریاسن یبه ضبط نت ها دیمتوقف کن

و اعالم  دیفعال کن زیو آرمِ ضبط رو ن دیاز پروژه رو انتخاب کن یقسمت نیو همچن دیفعال کن ریرو غ Loop Recordingاگه آرمِ  حال

 یدور به ضبط م هیو شما  شهیضبط کردن پخش م یبرا کباریفقط  دیکه انتخاب کرد یکه اون قسمت دینیب ی، م دیضبط( کن ی)برا یآمادگ

 .دیبه نرم افزار دستور ضبط بد دی) مجددا (با ،یبعد یها طضب یو برا دیپرداز
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که  یینتها دیتونی)سه پست قبل( خاموش باشه ، شما م Overdub)Blend Recording) ی نهیکانال گز هی ی: اگه هنگام ضبط برانکته

و  شنیبه کانال اضافه م دیجد یروشن باشه ، همواره نتها Blend Recording/ اگه  دیکن نیگزیجا دتریرو با نت جد دیاشتباه نواخت

 . شنینم یقبل ینتها نیگزیجا

 

 ها رهیدستگ نیا یو نگه داشتن اون رو کیاز راست کل. 4

 

 

 دیکن تیچپ / راست هدا/نیی( و به سمت باال/پادی)نگه داردیکن کی. راست کل دهیمف یلیخ دیعادت کن ی. اولش سخته ول دیهم استفاده کن

محدود  یجیبه نتا زیغلتک ن نیچپ و نگه داشتنش و هم چن کی. البته با کل دینیبب جویو نتا دیدر همون حاال غلتک موس رو بچرخون ایو 

 .  دیرسیم

 یول دیراست پروژه تون بر ایبه سمت چپ و  ایو  دیکمتر کن/شتریرو ب ییبزرگنما دیتونیم نییبا هول دادن موس به باال/پا کیراست کل در

 )فقط چپ و راست رفتن(. ستین یخبر ییازبزرگنما گهید کیپ کلدر چ
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 کنن ؟ یکه در اف ال هم کار م دیدونستیم د،یدار کیپخش موز یدکمه ها یسر هی بوردتونیک ی. رو5

 هستش . Play /Stop/Previous/Nextمنظورم 

 

 

 : دینیبب رویتصو

 

 

 : زنمیرو م Nextبار 2 وترم،یکامپ بوردیهستم حاال با ک 1عکس من رو مارکر  نی. تو ا 1,2,3,4.  میما چهار تا مارکر دار
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 : زنمیرو م Previous کباریحال 

 

 

Stop کنم : یرو هم امتحان م 

 

 

Play کنهیهم که مشخصه ، کارتونو پخش م . 

 

مدنظر  یابتدا پروژه  ای/  دیرو انتخاب کن Openو  دیکن کیراست کل ایتا باز شن / دیکن کیکل دلیاف ال م یپروژه ها ی. در بروسر رو6

 به داخل نرم افزار . دیپروژه رو درگ کن دیتونیم نی/ همچن دیرو بزن Enterو سپس  دیانتخاب کن کیرو با چپ کل
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7.Drag To Resize Channel Buttons : هم اضافه شده : رایس ، که اخ نهیگز نیمنظورم ا 

 

 

قسمت مشخص شده و درگ کردن به سمت راست/چپ  یرو کیکه نام کانال ها روش حک شده . با چپ کل هیقسمت یاندازه  رییکارش تغ

 .دیبلند تر کن ایکانال موردنظر رو کوتاه تر و  دیتونیم

 : دیدلخواهتونو انتخاب کن ی نهیو گز دیرو دنبال کن ریز ریمس دیتونیم نیهمچن
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 : قسمت نیا یکه رو هیفقط کاف %100 یعنیحالت  نیبه کوچکتر یدسترس ین ، براها کار رو راحت تر کرده ا انبریاما م

 

 

زد درامر به پترنم اضافه کردم  یا هیاز کانالها به صورت مختصر درج شه . االن من  یلیکه ممکنه که نامِ خ دی. توجه کندیکن کیراست کل

 کردم( : ینامش دادم .)اسمشو طوالن رییو تغ

 

 

 ؟ هیراه چ نی(. بهترستیزد درامر( اسمش بطور مختصر درج شده )اسمش کامل ن ی)ا که کانال آخرمون دینیب یم

 نیانتخاب شه . بنابرا Size To Fit یعنیآخر از منو ،  ی نهیتا گز دیکن کیقبل تر مشخص کردم دوبل چپ کل ریکه در تصو یقسمت یرو

هم  یعنیکنند  یرویمجبورن از آن اندازه پ زین گهید ی، و کانالها ردیگ یاندازه رو م نیتر یاسم رو دارد، طوالن نیتر یکه طوالن یکانال

 کار اقدام کرد(. نینسبت به ا توانیم Size To Fit ی نهیمشخص شده و انتخاب گز یو از منو انبری. )البته بدون مناندازه ش بش
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 .دیرو انتخاب کن ییو صدا دیتر بر نییبا چرخوندن غلتک موس به پا دیخواهیو م دیدار یطوالن یلیفولدر خ هیکه در بروسر  دیفرض کن.8

... لهاویکه سمپلها/فا دینیب یم دیو بعد غلتک موس رو بچرخون دیرو نگه دار Ctrl دیکه کل هیتر رفتن )با سرعتِ باالتر( فقط کاف عیسر یبرا

 .خورنیورق م یبا سرعت باالتر

و ورق زدن رو  Page Up، ورق زدن رو به باال  Home دیبروسر کل ی، به ابتدا End دیبروسر/فولدر از کل یرفتن به انتها یبرا نیهمچن

 . دیاستفاده کن Page Down نییبه پا

از کانال هارو )در پترن( که احساس  یکی( Selectسمپل از بروسر رو سمپل موجود در چنل رک : چراغِ ) هی عِیکردن سر نیگزیجا .9

)البته اگه براش نت دیرو بشنو ریاسن یتا صدا دیو پترن رو پخش کن دیرو روشن کن ریمثل اسن دهیپروژه تون خوب صدا نمدر  دیکنیم

. دیبر د،یدار رهیرو در آن ذخ یادیز یها ریکه اسن ی( / حال به بروسر و سپس پوشه ادیسیتست واسش نت بنو یبرا دی، اگه ننوشت دینوشت

از  یکی ی. رو ریخ د؟یتستشون کن نصورتیبد صدا در چنل رک و به ا ریاسن یرو دیکدومه ؟ الزمه که همشو درگ کن ریاسن نیبهتر

 یها یزدن دکمه  نیو همچن Shift دی، اکنون تنها با گرفتن کل ادید تا به حالت انتخاب در بیکن کیشده در بروسرتون کل رهیذخ یرهایاسن

Arrow Up/Down از  شنیم یقبل رِیاسن نِیگزیشده در بروسر ، تک تک جا رهیذخ رِیاسن ی( ، سمپلهابوردیک یرو نیی)جهت باال و پا .

 بار درگ کردن( دنیدر وقت و خالص شدن از چند یی.)صرفه جو دیکن دایموردنظرتونو پ یصدا دیتونیم یبه راحت قیطر نیا

 

 که در کانال ها موجوده : Target Mixer Trackقسمت  یرو .10

 

 

 

ترک موردنظرتون  کسریکانالو به م نی( ، اوتریکامپ بوردیک یترکِ مدنظر)رو کسریم یو سپس با زدن شماره  دیرو نگه دار کیچپ کل

 Target)ریاز دو قسمت مشخص شده در تصو یکی ی: رو دیمتصل کن 20ترک  کسریرو به م کیک دیخواهیمثال م ی. برا دیمتصل کن

Mixer Track20ترک  کسریبه م کیکانالِ ک نی. بنابرا دی( بزنوتریکامپ بوردیک یرو ) از رو 20 یو شماره  دیرو نگه دار کی( ، چپ کل 

 . شهیمتصل م
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 : Lock Active!!!قفل فعال است در پترن ،  

Lock Active : از ترکها  یکی دیو بعدش خواست دیکردیپروژه تونو گوش م دیاومده که داشت شی. براتون پ دهیجد یاز آپشن ها یکی نمیا

 شنی، اتوم دیکن یکه سولوش م یو وقت دینوشت شنیاون ترک/کانال اتوم یبرا نکهی: ا دیمواجه شد جیمشکل را هیاما با  دیکانالها رو سولو کن/

که  ییصداها یسر هی ای. دیاریدر ب muteموردنظر رو از حالت  شنیو اتوم دیبر گهیبار د هی دیو شما با شنیفعال م ریصدا و غ یها ب

 فعال نشن/بشن. ریصدا و غ یوقت ب چیه دیدوست دار

مثل لو پس  ییها شنیباشه ، که معموال اتوم Unmute ایو  Mute شهیهم یبرا دیخواهیکه م دیترک/کانال دار هیبگم براتون : شما  یکل

 . شهیپس و ... رو در مستر شامل م ی، ها

 

 چوقتیها ه شنیاتوم نیا میخواهیکه نم دیکن فرض     ها.  شنیاتوم یشدن ، حت Muteکانال ها  ی هیکانالو سولو کردم و بق هی،  دینیبب

Mute : یرو دیموارد با نطوریا در   بشن ( چراغMute/Soloمربوط به کانال مدنظرتون راست کل )ی نهیو گز دیکن کی Lock 

Active/Mute State رو  گهید ی. حاال اگه ترک/کانال ها دیکن دیرو انتخاب کنMute  ایو Solo ترک موردنظرتون رو همون  دیکن ،

 . مونهیم یکه قفل شده باق یحالت
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ها  شنیکه اتوم میخواهیها هم از کار افتادن ، اما ما نم شنیو اتوم میکانال رو سولو کرد هیکه ما  یقبل ری: در تصو دمیم حیتوض ریتصو با

 Lock Active/Mute یعنیدوم  ی نهیو گز میکن یراست م کیها کل شنیهر کدوم از اتوم Mute/Soloچراغِ  ی. رو فتنیاز کار ب

State میکن یرو انتخاب م : 

 

 کیو چپ کل Ctrlگرفتن  ای Solo ی نهیو انتخاب گز Mute/Soloچراغ  یراست رو کی)با کل رو سولو کنم گهیکانالِ د هیحاال اگه من 

 : موننیم یها هستند( در همون حالت باق شنیآموزش اتوم نیقفل شده )که در ا یچراغ( ، کانالها یرو

 

 ی، حت خواهد ماند Mute شهیهم یچون که قفله برا ی، ول دیکن کیرو چراغ چپ کل هیها فقط کاف شنیاتوم نیکردن ا Mute یبرا

 . دیخارج شده ا Soloکه شما از  یمواقع

 .  دیکار رو انجام بد نی( بمونه ، اSoloای Muteدر همون حالت) شهیهم یبرا دیخواهیکه م یهر کانال ی: براتوجه
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 : نکات

 . کیو چپ کل Shift دیچراغِ ترک/کانالِ مدنظر ، نگه داشتن کل یعملکرد : نگه داشتن موس رو نیا انبری* م

پخش  کسریدر م 99. مثال: مترونومم از ترکِ  دیکار رو انجام ده نیدادم ا ادیکه بهتون  یانبری، با م کنهیهم کار م کسریدر م نهیگز نی* ا

راست  کی، کل 60ترک  کسریم Mute/Soloچراغِ  یرو سولو کنم و با مترونوم گوش کنم ، رو 60ترک  کسریم خوامیکه م یو زمان شهیم

راست  کیفقط کل ستیل یو پل کسریدر م ای Mute / Soloچراغِ  یرو کیو چپ کل Ctrl:  انبری)م کنمیرو انتخاب م Soloکنم و  یم

 صدا شدن . یب زین گهید یسولو شده و ترکها 60چراغ( ، حال ترکِ  یرو
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 99ترک Mute/Soloچراغ  شهیهم یصدا شد ، بهتره که برا یمترونومم ب نی، بنابرا شهیپخش م 99همونطور که گفتم مترونومم در ترک 

بمونه  یپروژه( با صدا باق نی)در ا شهیهم یچراغ( تا برا یرو کیو چپ کل Shiftچراغ( و قفل کنم)گرفتن  یچپ رو کیرو ، روشن )کل

: 

 

 

 

 99رو ترک  یری، تاث ارمیسرشون ب ییهر بال ایترکهارو اگه سولو کنم و  هیو بق شهیپخش م 99از ترک  شهیمترونومم هم یحال صدا

 . ذارنینم
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 د ،رکوانتایز در ضبط و گزینه های جدید ضبط/رکو

Quantize In Recording & Recording New Options : 

. تا  شهیواقع م دی، که حتما مف میکن ی( صحبت میکردن هنگام ضبط )نوازندگ زیکوانتا یِو کاربرد دیدر رابطه با مبحث مفآموزش  نیتو ا

 یمیقد یکه از ورژنها ییشده . پس اونا هیتعب دیجد یخدمتتون در ورژن ها کنمیکه عرض م ییآپشن ها نیکه من حواسم بوده ، ا ییجا

 هارو نداره . نهیگز نیکنن ، نگن چرا واسه ما ا یاف ال استفاده م

 : دیشیآشنا م دیجد ییها نهیبا گز دیکن کیآرمِ ضبط راست کل یرو

 

 
 

 *Recording Starts Playback آپشن( اگه شما آرمِ  نی)فعال نبودن ایافته ؟ در حالت عاد یم یاگه فعال بشه چه اتفاق نهیگز نی: ا

)در  هیکالو هیمثل فشردن  یزیضبط شروع بشه حاال با هرچ نکهیبر ا یمبن یکه از شما دستور مونهی، نرم افزار منتظر م دیضبطو فعال کن

 کنه . Space ای و(  یآموزش قبل

 چگونهیو منتظر ه کنهینرم افزار ضبط کردنو شروع م دیکن کیرو آرمِ ضبط کل نکهیبه محض ا دیرو فعال کن نهیگز نیکه ا یزمان یول

 دیخواه یرو م یزیپرسه که چه چ ی، نرم افزار از شما م دیکن یشما آرمو فعال م ی: در حالت عاد گهید بعبارت    . مونهینم یدستور

، بعدش شروع  Space یمثال با دکمه  دیکن یتا شما اعالم آمادگ مونهی( و سپس منتظر مدیفعال نکرد ریپرسشو غ نی)البته اگه ادیضبط کن

 به ضبط خواهد کرد.

 کنهی، نرم افزار ضبطشو شروع م دیکن یم کیآرم کل ی: رو دیرو بذار Recording Starts Playback ی نهیگز کِیکه ت یزمان یول

 . شهیباز م دیضبط کن دیخواه یرو م یزیچه چ نکهیپرسش در رابطه با ا یجره ( و پنادی)نشانگرِ پخش به حرکت درم

ضبط  ندیفرا نکهیفعال باشه بعد ا نهیگز نیمشخصه ، اگه ا شی: از معن Disarm On Stopبه نام  ادیبه چشم م یا گهید ی نهی* گز

 .  شهیخودکار خاموش م: آرمِ ضبط به طورِ دیمتوقف کردنو زد یو شما دکمه  دیرس انیکردنتون به پا

تا  مونهیم یو همچنان در حالت ضبط باق شهیفعال باشه آرمِ ضبط بعدِ دستور توقف خاموش نم Disarm On Stop ی نهیاگه گز حال

 . دیخاموشش کن یشما بصورت دست نکهیا
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 : مینیب یرو م یدیجد یها نهیگز زین Quantizeقسمت  در

 

 

 

 ها خود به خود اصالح بشه. نهیگز نیبا ا دینواخت شیرو زمان ضبط پس و پ یکه اگه شما نت نهیا یبرا زیقسمت کوانتا

*Note start time خط استپ )به سمت  نیتر کیآن نت به نزد ی، ابتدا دینواخت ریرو د یکردن زمانِ شروع نت، اگر نت زی: کوانتا

 ( .شهیبه کشش نت افزوده م کمی/شهینت اضافه م یبه ابتدا ی)قسمت شهیم زیچپ( کوانتا

*Note end time یبرسه ، انتها یبعد زانِیم ایو  تیبه ب نکهیقبلِ ا یعنی دیرو زود رها کرد ینت، اگر نت یکردنِ زمانِ خاتمه  زی:کوانتا 

 ( .شهیافزوده مبه کشش نت  کمی/شهینت اضافه م یبه انتها ی.)قسمت شهیم زیخط استپ )به سمت راست( کوانتا نیتر کیآن نت به نزد

*Leave note duration درستش  ینت رو در جا ینداره ، فقط ابتدا یبه کشش نتها کار یعنیدومه ،  ی نهیبرعکس گز نهیگز نی: ا

 (.دهیم رییدرست تغ ینت رو به جا ی، فقط جا کنهیبه نت ناقص اضافه نم یقسمت یعنی)کنهیخط استپ( جابجا م نیتر کی)به نزد

دو خط  نینت بخواد ب نیا ی. حاال انتها کنهینم زینت رو کوانتا یو انتها شهیم الشیخیب گهیموند د یخط استپ باق ینت هر جا یانتها

 . شهینم زیکوانتا دهینت که مدت کششو نشون م یانتها نهیگز نیو با انتخاب ا ستیخط باشه ، اصال مهم ن کِینزد ایباشه 

 نیو همچن شهی( خاموش مNote end timeدوم) ی نهی، گز دی( فعال کنLeave note durationرو ) نهیگز نیکه ا ی: زمان نکته

 . شهیسوم( خاموش م ی نهی)گز نهیگز نیا دیدومو روشن کن ی نهیبرعکس ، اگه گز

*Automation quantizationایها و  شنیکردن اتوم زی:کوانتا Event دیکن یکه شما ضبط م ییها. 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 312 

 

 Automation quantization یعنیآخر  ی نهی)با گز کنهیموضوعاتو راحت م نیبراتون گذاشتم که فهمِ ا ریتصو هیقسمت ها  نیا از

 : مینی( ، با هم ببمیندار یکار

 

 

 

 : لیتحل یبرا می، بر میاشتباه نواخت کمی م،درواقعیکه فرضا موقع ضبط نواخت هینت از باال که براتون مشخص کردم نُت نی* اول

 رییحالت نت نمونه مون)نت اول( به شکلِ نت دوم تغ نیها خاموش ، در ا نهیگز ی هیروشنه و بق Note start time* در نت دوم : 

خطِ استپِ سمت چپ متصل شد . به کشش نت در ابتدا  نیتر کیتر نواخته شده بود به نزد رینت که د یکه ابتدا دینیب ی. م دهیشکل م

 ده(.ش زی)کوانتاشدهاضافه شده ، نت جابجا ن

 رییحالت نت نمونه مون )نت اول( به شکلِ نتِ سوم تغ نیها خاموش ، در ا نهیگز ی هیروشنه و بق Note end time* در نت سوم :

 ی نهیخاموشه و فقط گز Note start time ی نهیمثال گز نینشده چرا که در ا زینت مون کوانتا یکه ابتدا دی. توجه کن دهیشکل م

Note end time ینت ،مقدار یخطِ استپِ سمت راست متصل شده . در واقع به انتها نیتر کینت به نزد یانتها نیبراروشنه . بنا 

 شده(. زیکشش ، اضافه شده )کوانتا

حالته )حداقل  نیحالت ، بهتر نیکه ا دیروشنن . توجه داشته باش Note end timeو  Note start time یها نهی* در نت چهارم : گز

 کیشده و به نزد زینت مون کوانتا ی. هم ابتدا دهیشکل م رییحالت نت نمونه مون )نت اول( ، به شکلِ نتِ چهارم تغ نیاز نظر من (. در ا

 خطِ استپِ  نیتر کیشده و به نزد زینتمون کوانتا یکشش اضافه شده(/ هم انتها یخطِ استپِ سمتِ چپ متصل شده )به نت ، مقدار نیتر

 شده(. زیکشش اضافه شده)کوانتا یسمت راست متصل شده و به نت ، مقدار

به  مینواخت رینتِ نمونه مون ، که د یروشنن . پس ابتدا Leave note durationو  Note start time یها نهی*در نت پنجم : گز

مت چپ حرکت کرده همونقدر هم از خطِ س نینت ، به سمت اول یهر چقدر که ابتدا یخطِ سمت چپ متصل شده ول نیتر کینزد

 .کردیم هبه نت اضاف یشتریجابجا کردن نت ، کشش ب ینبود و بجا نطوریا گهید یها نهیدر گز هنت( کم کرده . ک یسمت راستِ نت )انتها
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ها خاموش ، آخه  نهیگز هیروشنن و بق Note end timeو  Leave note duration: شهیم یحالت چ نیبگن پس ا هایلیخ دی* شا

 یکال به اضافه کردن کشش مخالفه و فقط نت رو به جا شونیکیباشن ،  توننیدو در کنار هم نم نیا میمورد در موارد باال نبود ، گفت نیا

 نیخطِ استپ برسه . بنابرا نیتر کیتا به نزد کنهیکشش به نت اضافه م یکردن ، مقدار زیکوانتا یبرا یکی ناما او کنهیدرست جابجا م

 چرا که ضدِ همن . کنهیدوم رو با مشکل مواجه م ی نهی، گز نهیگز نیفعال کردن ا

از  یدر بعض دینظر منه ، شا نی، البته ا Leave note durationها به جز  نهیگز یشما گفتم : روشن کردن همه  یحالت رو برا نیبهتر

 . میداشته باش ازیمورد هم ن نیجاها به ا

 

 : نکات

 . دیقرار بد None/Line/Cellرو هنگام ضبط در حالت  Main Step دیاستفاده کن زیاز کوانتا دیخواه ی*اگه نم

 Main Step ایکه گفته شد و  ییها نهیفعال کردن گز ریغ قیاز طر ای) دیبار خاموشش کن کی دیرو درک کن زیکوانتا دیخواه ی* اگه م

و دو رو روشن  کی یها نهیگز گهیو بار د دیکن ی( و شروع به ضبط و نوازندگNone شتری، ب دیقرار بد None/Line/Cellرو در حالت 

( رو انتخاب 4/4 زانیدر م یبیترک یها تمیر ی)برا 1/6،  1/3 ای( 4/4 زانیساده در م یها تمیر ی)برا 1/4، 1/2یاز حالت ها یکیو  دیبذار

وقت  ستیو الزم ن رنیگیدرست خودشون قرار م ی، نتها در جا زیکه با کوانتا دینیب ی، م دیکن یو سپس شروع به ضبط و نوازندگ دیکن

 . دیرو به اصالح نتها بپرداز یادیز

که از  ییها ینوازندگ یبرا دیکن یکنند ، پس سع یم جادیا یشتریکنن چرا که خطِ استپِ ب یم زیتر کوانتا زیر 1/4و  1/6که  دی* توجه کن

 یبرخوردارن چرا که خطِ استپ کمتر ینسبت به اونا از ظرافت کمتر 1/3،  1/2و  دیها رو فعال کن نیا دیکن یاستفاده م زیو ر ادیز ینتها

 نیشود ا یکمتراستفاده م یکه از نتها ییها ینوازندگ یبرا دیکن یشده در چن خط باالتر رو ، دارند . پس سع انیب یها نهیگز هنسبت ب

 .دیها رو فعال کن

،  دیسرضرب ها رو بنواز دیخواهیکه فقط م دیفعال کن یزمان نارویبرخوردارن ، ا یکم یلیخ یلیکه از ظرافت خ Barو  Beat یها نهیگز

 رندشونیکه د یی: ضبط آکوردها Bar ی. مثال برا وتریکامپ بوردیک یحت ایکنترلر و  یدیبا م ریو اسن کی: ضبط و نواختن ک Beat یمثال برا

 . شنینوشته م زانیم هی رندی)پدها( که معموال با دشنیاجرا م یفضاساز یکه برا ییمثل آکوردها ، زانهیم هی

 ، هستن . 1/2,1/3 نشونیکه پرکاربردتر دیعملکرد استفاده کن نی، از ا 1/2,1/4,1/3/1/6 یبا حالتها ازتونیبا توجه به ن نی* بنابرا
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 : Swing In Channel Rackنوسان در چنل رک ، 

 

Swingمعموال افراد  میدرباره ش صحبت کن شتریب کمی نجایبودن و جواب دادم . اما در کل قرار بود ا دهیکه سوال پرس تمی: نوسان در ر .

و  ذارهیم ریکنن رو کل ساز ها تاث یو تصور م ستنیکه طرز استفاده کردنشو بلد ن نهیا لشیاز دال یکیکنند.  یآپشن استفاده م نیاز ا یکم

رو جابجا  Swingمربوط به  دریکه حتما اسال ستیداشت و الزم ن یآپشن دسترس نیبه ا توانیم یسینت نو یکه با نوع نهیا گهید لیدل

 کنند :

 

 

 

 

 ...گهید لیو دال

 

 : دیاستپ هارو پر کن ی، اگه شما همه  رهیگیچگونه صورت م تمینوسان در ر اما
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 : دیکن تیسمت راست هدا یرو تا انتها Swingمربوط به  دریحال اسال

  

 یمشخص یزمان بیاومد و نتها با ترت شیحالت لنگ پ هی تمیدر ر دیشی، متوجه م دیدرصد . کار رو پخش کن 100 اینوسان کامل  شهیم نیا

 . شنینواخته نم

 دری... . در کل با چرخاندن اسالگهید یاعداد درصد ها نیو همچن دیدرصد برسون 50رو تا  دریشما اسال نکهیا شهیدر صد هم م 50 نوسان

 . دیرو احساس کن یخروج یتفاوت در صدا دیتوانیو گوش دادن ، م

     . شهیم جادینوسانات ا نی، که ا دهیرخ م تمیتو ر ییبگم چه جابجا خوامیمن م اما

. نوسان  دیقرار بد 2/1stepرو در حالت  Main Stepدرک بهتر  یرول. برا انویپ شی، منتاها در حالت نما 2 ریبه تصو گردمیم بر 

(Swing رو به حالت )دیبرگردون 0 . 
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 خواهد کرد : جادیا تمیرو در ر راتییتغ نیدرصد( ا 100کامل ) نوسان    . هیعاد ی، همه چ دیکار رو پخش کن

 

 

 2/1stepو...(،  2,4,6,8,10 ی:نتها ونیدر م یکیاول و دوم هر کدوم از ضرب ها) نت ها بصورت  ینتها دیکن یهمانطور که مالحظه م

 دومِ استپ ، نصف استپ( به سمت راست رفتن . کی)

 یرو انتخاب م 2/1stepکه ما  یاستپ هست ، اما وقت 4چهار چهار( معادل با  تمی)ری:هر ضرب در حالت عاد Line ای Stepحالت  در

چهار تا استپ ، هشت تا استپ  یدر هر ضرب بجا نیکن : بنابرا میتقس میبلوک رو به دو ن ایچهار استپ  نی: هر کدام از ا نکهیا یعنی میکن

 رول( . انوی)البته در پمیدار

 ینت ها Swing 100%، در حالت  دیرول متوجه شو انویکه در پ دیانتخاب کن Main Stepرو از  2/1stepگفتم که  نیمن بخاطر ا و

 کنند. ینصفه استپ به سمت جلو حرکت م هی( ریدوم و چهارم هر ضرب )در تصو
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 : دیکن یسینت نو نصورتیچه شما به ا نیبنابرا

 

 

 

 . و چه به صورت  دیپر کن %100رو تا  Swing دریو اسال

 

 کرد . دیخواه افتیصدا در هی، در هر صورت  دیبرگردون 0رو به  Swing دریو اسال دیکن یسینت نو
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 یم ریتصو هیهم با  نویحتما ا دیباال مشخص شد که چطوره ، اگه مطالب باال رو درک کرده باش حاتیدرصد هم که با توض 50 نوسان

 : دیفهم

 

 

 

ضرب هستش  4هر ضرب معادل با  ی: در حالت عاد یعنی نیا میدیقرار م 4/1step( رو ، در حالت Main Stepبار فهرست استپ ) نیا

 16هر ضرب معادل  جهیداشت ، در نت میخواه ییتا4تا استپِ  4تا بشه ، ما  4بده . هر استپ  شیکن و نما 4بر  می، هر استپ رو تقس

 خرده استپ!!!  ایاستپ 

 

که  ییجا یعنی دمیرنگ قرمز براتون کش که با ییمان . خطها یقبل ینتها نایصدا کردم و همانطور که مشخصه کم رنگن : ا یکه ب ییها نت

 . رنیگیآنها قرار م ی، رو Swing 100%نتها در حالت 

 

چهارمِ استپ  کی،  ریو...(، در تصو 2,4,6,8,10 ی:نتها ونیدر م یکیدوم و چهارمِ هر ضرب ) نت ها بصورت  یدرصد نتها 50در نوسان 

باال مشخص کردم  ریاونا که با خط قرمز در تصو نی؟ ما ب ادتونهی %100نوسان  ینتها یبخوام بگم ، جا یا گهیطورِ د ای.  رنیبه جلوتر م

 .رهیگ یم رارق یو نت اصل

 . دیتست کن دیمختلف رو اگه عالقه دار یصدها در
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 نمیو ... . ا 2,4,6,8,10 یهمون نتها اینتها  ونِیدر م یکی ییجابجا یِچطوره ؟ باز هم توال 8/6 زانیدر م میکرد یرو بررس 4/4 زانیما م اما

 : %100همون  اینوسان کامل  ریاز تصو

 

 

 

به سمت  2/1stepبهتر بگم  اینصفه استپ جابجا شدن  هی، ونیدر م یکیمشخصه  ریکه همانطور که در تصو شفرضنیپ یزرد نتها ینتها

 راست رفتن .

 

هشته( که با فعال کردن  شیش زانی)ممیدار یتا استپ اصل 6 ، بلکه در هرضرب ما ستین یاستپ اصل 4هر ضرب برابر با  نجای: ا مهم

2/1step ( از فهرست استپMain Stepآنهارو به دون )12تا استپ ،  6 یهر ضرب ، بجا یبرا یرو انویدر پ نی. بنابرا میکرد میتقس می 

 .  میتا استپ دار

 نیها شروع کردن بگن ا یرو با اف ال بعض میو تنظ یچون که آهنگساز ستی، قرار ن هیا هیاستپ ها از مطالب پا نیا ی هیقض دیکن باور

 هستش . یحاال به هر صورت یمبحث در هر نرم افزار نی. ا خورهیمطالب استپ به دردمون نم
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 : نکات

استفاده از  ی، در دسترسه . برا دریاسال قیمخصوصِ خودش و هم از طر یسی: نوسان ، هم به صورت نت نو دی*همانطور که متوجه شد

 . دیاستفاده کن شنیکه از اتوم هیفقط کاف دریاسال

 

 خواهد داشت . ریساز ها و پترن هاتون تاث یرو همه  دیچرخونیم ینوسان رو وقت دری* اسال

 

 سیاز روش نت نو ای که گفته شد رو ندارن و ی، بصورت یسیبرن و حوصله نت نو یها بخاطر مورد باال از استپ بهره نم ی* بعض

 ؟ هی، چاره چ ادیخوششون نم

 : دیقسمت بر نیبه ا دیفعال کن ریغ گهید یسازها یرو برا نهیگز نیا نکهیبه حضورتون : بخاطر ا عرضم

 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 321 

 

 

 دیگذاره . )نگران نباش ینم ریساز تاث نینوسان رو ا دریاسال نصورتی، در ا دیبرسون %0رو به  Swing Mix یعنیو ناب مشخص شده 

 . شهیم دایها پ یکنه ، چ یآدم فکرشم نم یکه حت ییکه تو جاها دینیب یکنه ( . م یهم کار م یخارج یها نیپالگ یبرا

 

 .می کننداستفاده  تیقابل نی، از ا شنیبا اتومها  یسر هی نیبنابرا

 

 

 . کنمیم وستیپ راتییاز تغ یسر هیشما هم با  یاز کاربرا ساخته بودم ، برا یکی یدادن نوسان برا حیتوض یواسه  یدر آخر : پروژه ا و

 

 دانلود :

http://s9.picofile.com/file/8323421318/9219d1482408550_swing_educations_6eed8.flp.html 

.flp8eed6Educations_-Swing 
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 :Click-And-Hold & Special Gesture Functionsکلیک و نگه داشتن  و عملکردهای ویژه ، 

در کل زباد در رابطه با  یکردم که روشن باشه بهتره ول هیوجود داره که قبلنا بهتون توص یا نهیاف ال گز ماتیدر قسمت تنظ یا نهیگز

 کامل تر در رابطه باهاش صحبت کنم . خوامیبار م نیحرف نزدم . ا شییکارا

 س؟ نهیکدوم گز منظورم

 Click-And-Hold & Special Gesture Functions ی نهیگز

 

 

 داره ؟ ییایچه مزا نهیگز نیقرمز رنگ براتون مشخص کردم . اما روشن کردن ا یکه در کادر

 خواهم داد : حیشماره براتون توض نیچند در

( از اون نت یرونوشت )کپ هی،  دیصبر کن هیثان کی بایو تقر دیکن کیصدا/ پترن چپ کل/شنیاتوم/نت یکردن نتها / پترنها : رو ی. کپ1

و  رهایاز متغ یکی یرو کیو باز با چپ کل دی)پترن ، نت و..( رو در حالت انتخاب قرار بدریمتغ نیچند دیتوانیشود . م یم جادیپترن ا/

 .  دیها داشته باش ریاز آن متغ یکپ هی،  تننگه داش یکم

 عرض کردم . یقبل یبود که در آموزش ها کی+چپ کلShiftش  گهی* راه د
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رو  کیکل دیسینو یرو م ینت کیبا چپ کل نکهی، بعدِ ا دیرول اضافه کن انویرو به پ ینت دیخواهیکه م یو پورتا : زمان دیاسال ی. چرخه 2

از حالت ها  یکیو  دیرو رها کن کیشدنه تا شما کل ضی، پورتا ، ساده دائم در حال تعو دی: نت شما در سه حالت اسال جهی، نت دیرها نکن

 . شهانتخاب 

 ریبه نت ز میدار یتیقابل نیهم ، چن نجای؟ ا میهنگام ضبط صحبت کرد کیاتومات زیدر رابطه با کوانتا ادتونهینتها !!! :  یگوشه  شیرای.و3

 : ستیاستپ وصل ن یاز خط ها چکدامینشده و در محل نامناسب قرار داره و به ه زیکه کوانتا دیتوجه کن

 

دوطرفه ظاهر  یکانیتا پ دیسمت راست نت قرار بد یگوشه  ینت : نشانگرِ موس را رو یانتها ایسمتِ راستِ نت  زیسراغِ کوانتا میاول بر

.)نت  شهیخطِ استپ وصل م نیتر کینت )سمت راست( به نزد یکه انتها دیو نگه دار دیکن کیشود ، حال به همون صورت چپ کل

 ( شهیکم م ایرند آن اضافه ی، بلکه به د شهیجابجا نم

 مینت( قرار بد یسمت چپ )ابتدا ی؟نشانگر موس رو ، بر گوشه  میکن زیرو چگونه کوانتا ریسمت چپِ نتِ نوشته شده در تصو حال

 Piano Roll Options یمنو قیاز طرکرد ؟  شیرایتوان نت رو و یکه از سمتِ چپ هم م ادتونهی. اما  شهیظاهر نم یدوطرفه ا کانِیپ

 . دیکن شیرایو زیکه از سمت چپ نتهارو ن دیامکان رو فراهم کن نیا Allow Resizing From Left ی نهیسپس انتخاب گز Editو 

تا  دینگه دار یو کم دیکن کیدو طرفه ظاهر شود ، چپ کل یکانیتا پ دیسمت چپ نت قرار بد یگوشه  ینشانگر موس رو بر رو حال

 خطِ استپ متصل شود . نیسمت چپ نت به اول

همون فهرست استپ )فهرست پله،  ای Main Stepشما با توجه به  ی. نتها شهیآموزش مطرح م نیدر ا Main Stepباز هم  ی* راست

 . شهیم زیقدم ، گام!!!( کوانتا

که در حال  ی)چه در زمان دیچپ رو نگه دار کی، کل ینت یقبل تر گفتم . رو یمورد رو هم در آموزش ها نیبا غلتک موس : ا یتی.ولوس4

 اینت ها به سمت باال  یتیکه ولوس دینیب ی. م دیغلتک موس رو بچرخون عی( و سر یقبل ینت ها یو چه رو دیهست دینوشتن نت جد

 . دیشنو ی، م دیکردن نییکه براش در حال تع یا یتینت موردنظر رو با ولوس یصدا انخواهد رفت و همزم نییپا
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 شنیم ضی: ابزارها تعو جهی. نت دی، اکنون غلتک رو بچرخون دیرو رها نکن کیو کل دیکن کیراست کل یخال یابزارها : در فضا یچرخه  .5

 (دیدیکار رو انجام م نیکه ا ی.)حواستون به نوار ابزار ها با شه وقت

. اما با نگه داشتن  رهیهم امکانپذ یخال یفضا هیدر  کی+ چپ کلCtrlالزم : که قبال گفتم با  زانیبه م ییبزرگنما - یی. خروج از بزرگنما6

و عدم  یی. در کل : جابجا شدن در دو حالت بزرگنما دیداشته باش ییالزم بزرگنما زانیبه م ایو  دیکن Zoom Out دیتونیهم م کیکل دلیم

 !!!ییمابزرگن

و جابجا کردن موس ، صفحه  یبیترک دیدو کل نیبا استفاده از ا نی. همچن رهیعمل امکانپذ نیا زین کی+نگه داشتن راست کل Shift: با  نکته

 . شهیجابجا م زین شهیکه در حال نما یا

 نیآخر دینراست رو رها ک کیکه کل یفعال خواهد شد و وقت سیابزار اسال دینگه دار یراست رو کم کی: کل سی.فعال شدن ابزار اسال7

 شود . یمجددا فعال م دیکه انتخاب کرده بود یابزار

 Piano ری، فقط قبلش به مس کنهیهمون روح نتها هم کار م اینت ها و  ی هیسا یکه گفته شد برا ییعملکردها نینت ها : ا ی هی.سا8

Roll Options  وHelpers ی نهیکه گز دیو توجه کن دیبر Ghost Channels که واسه  دینینت ها رو بب ی هیفعال باشه که شما سا

 شیراینت ها رو و ی هیسا دیتا بتون دیفعال کن زیرو ن Editable Ghosts یعنی رشویز ی نهیگز نی. همچن دهیمف یلیخ ینوشتن هارمون

                . دیکن

و  هیسا یرو کیکردن با نگه داشتن چپ کل ی)گوشه( نت ، کپ یکردن لبه ها زینامبرده چون کوانتا یها نهیهمانطور که گفتم : گز حال

شده . که در صورت فعال نبودن آپشنِ  ریامکانپذ زینتها ن ی هیسا ینت و چرخاندن غلتک ، برا یچپ رو کیبا کل یتیولوس رییتغ نیهمچن

 . دیو جابجا کن کیهارو بزرگ /کوچ هیسا دیتونستیفقط م کمونیتاپ

 : اتنک

 & Click-And-Hold یعنی کمونیبه فعال بودن /نبودن موضوع تاپ یربط یبه ابزار ها موجوده ول یدسترس یهم برا یا گهی*عملکرد د

Special Gesture Functions . نداره . فک کنم قبال در رابطه باهاش گفتم 

 Pianoرول )  انویپ یها نهیگز نکهیم او ه شهیداده م شی. هم ، نوار ابزار ها نما دیکن کیراست کل ایو چپ  دیرو نگه دار کیکل دلیم

Roll Options. در دسترسه ) 

 ها، نت ها و صدا ها هم کاربرد داره . شنیپترنها ، اتوم یها برا نهیگز نیکه هر کدام از ا دی* توجه داشته باش
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 : Current Snapshot In Browserاسنپ شات در بروسر ، 

 

مشخصه  کیبهش توجه کرده هستم در خدمتتون . همانطور که از عنوان تاپ یجالب که مطمئنم کمتر کس یا نهیگز هیامروز در رابطه با 

:Current Snapshot . 

که در  ییپوشه ها ایو  لهایکه فا نهیکه کارش ا میبروسر بذار یرهایبه مس عیسر یدسترس هِیشب یزیاسمشو چ میتونیبدم : م حیتوض خوردهی

 نهیدر به یلیخ نی، ا افتیبه سرعت بشه به اونا دست  کیدو کل یکیبراتون( ، فقط با  دمیم حیشن )که روششو توض یبروسر انتخاب م

 . دیکنه البته اگه بش عادت کن یم ونزمان کمکت یساز

 حیآپشناشو توض یهمه  د،یانجام نده یاز مراحل آموزش عمل ری، غ یکنجکاو یوجه برا چی، به ه دیبر شی: با مراحل آموزش پ توجه

 . دمیم

 : مینیب ی، سه تا قسمت م دیبروسر )مرورگر( توجه کن ییِقسمت باال به

 

 

 

 .All - Current project - Plugin databaseسه قسمت از سمت چپ عبارتند از : نیا

 . براتون توضیح بدمآیا میتوان بخشهای دیگه ای رو بش اضافه کرد ؟ بله میشه . اما اول یه سری از مطالبو باید 
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Current Snapshot  رو در حالت Snap 4 قرار بدید : 

 

 : دیمورد عالقه تونو باز کن یاز فولدر ها یکی
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،  Snap 4 یرو بجا Current Snapshotو  دیبرگرد حاال   باز بمونه . نطوریهم دیباال( . بذار ریرو انتخاب کردم)تصو ریمس نیمن ا

 : دیقرار بد Plugin databaseدر حالت 

 
 

 Currentبه قسمت  دیمجددا بر تونیقبل ریبه مس یدسترس ی. برا دینیب یرو م Plugin databaseو حاال قسمت  دیپر تونیقبل ریمس

Snapshot  و در حالتSnap 4 دیقرارش بد : 
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 دیرو انتخاب کن یری( مس5,6,7,8,9ها ) Snapاز  کیبعد از انتخاب هر  دیتونیبود ، شما م Snap 4 نی. ا مونیبه فولدرِ انتخاب میبرگشت

 . دیداشته باش یدسترس رهایبه اون مس کیتا تنها با چند کل

 : شهیم دهید ییها نهیچه گز Current Snapshot یآموزش هنوز ادامه داره ، در منو نیا اما

 

انتخاب  شفرضیبصورت پ یاول یتا 3. که  دیداشته باش انبریو بعنوان م دیانتخاب کن دیتونیاست که م ییرهایسبز رنگ مس یقسمت ها

 شده ان .

 

 رو مشخص کردم که کدوم فولدر ها هستن . یو سوم ی، دوم لهایفا یهمه  یعنی،  All یاول
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 یبطور خودکار فولدر ها دیدار ویکه در اف ال استد یی)خودکار( ، بروسر بر اساس عملکرد ها Auto ی نهیگز یعنیزرد رنگ :  قسمت

رو  کسریکه م ی: وقت گهی.مثال د شهیدر بروسر باز م Historyفولدر  دیده یانجام م Undoکه عملِ  یکنه . مثال زمان یمربوطه را باز م

، نرم  دیحالت بمون نیدر ا شهیکه هم ستین نطوریبگم :ا دیکه با یو... . نکته ا شهیدر بروسر باز م کسریم یها ستیپر در، فول دیکنیباز م

 All - Current project یبه حالت ها ازیو بنا به ن شهیخارج م Autoاز حالت  دیده یکه در نرم افزار انجام م ییافزار با توجه به کارها

- Plugin database حالت   یو برا شهیم ابجاجAuto یضرور یلیخ نهیگز نی)فک نکنم انتخاب ا دیو انتخابش کن دیاز نو بر دیبا 

 باشه (.

عملکرد ها هستن ،  نیا یانبرهایاعداد همون م نی، ا دینیب یرا م یکادر سبز و زرد رنگ اعداد یها نهی: همانطور که در کنار گز انبرهایم

از  یخال یجا هی یرو ایو  دیکار رو بکن نیا دیتونیم Alt+F8 یها دی: با کل دیکه ابتدا بروسر رو در حالت انتخاب قرار بد هیفقط کاف

 باال ، سمت راستِ بروسر . یمثال گوشه  ادیتا به حالت انتخاب در ب دیکن کیلبروسر ک

 Auto -All - Current یحالت ها نیب دیتوانی(مF1-F12)یتابع یها دیکل ریدر قسمت ز 9تا  0با انتخاب هر کدام از اعداد  حاال

project - Plugin database یو حت Snap 4 چرا که با اونا کار  دی. ) از اعداد قسمتِ نام پد استفاده نکن دیجابجا ش دیکه ساخت ،

 . شهیباز م دیآموزش انتخاب کرده بود یکه در ابتدا یریاون مس دیرو بزن 4 دیاگه شما کل یعنیکنه ( ینم

 

 : ریتصو نیدادن ا حیبه توض میگردیم بر

 
 

 آخر : ی نهیبدم . ابتدا گز حیتوض دیکادر قرمز رو با

Frozen ریحذف نشه . طرز کار : مثال مس دیکه انتخاب کرد یریتا مس شهی، باعث م نهایا لیاز قب یا یو معان یکردن ، منجمد ساز زی: فر 

 .  دیرو براش فعال کن Frozen ی نهیو حال گز دیرو انتخاب کن Snap 4بود ، ابتدا  Snap 4 مونیآموزش
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 فعال شد : Snap 4 یکه فقط برا دیتوجه داشته باش

 

 : دمیم رییتغ رموی. اما من مس میو حاال منجمدش کرد میکه قبال انتخاب کرد میهست Snap 4 رِیبود ؟ ما تو مس یچ رشیتاث نیاالن ا
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 : دیکن کیقسمت کل نیا یکه رو هی. فقط کاف ری؟ خ شهیحذف م مونیقبل ریمس

 

 : یقبل رِیبه مس می!!! برگشت نگیریدیری. د دیرو بزن Ctrl+Arrow Up دیکل ای
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 Snap ریمس شهیکه انتخاب بشه اون م یریمس نیافتاد ؟ مشخصه : آخر یم یچه اتفاق میکرد یفعال نم Snap 4 یرو برا Frozenاگه 

 نیبا زدن ا ای.  میکرد یمعرف دیجد یریو در واقع به نرم افزار مس میکرد یرو حذف م یقبل ری، مس یا گهید ریما با انتخاب مس یعنی.  4

 : نهیگز

 
 

بروسر  شفرضِیپ ستیل یعنیحالتِ انتخاب شده،  نی، آخر میکرد یرو انتخاب م Snap 4که  نباریو ا شدنیفولدر ها بسته م یهمه 

 شد: یم انیبرامون نما
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 بدم : حیمونده که توض نهیگز هی

   

...Rename/Color یبه بعد برا نی:از ا Snap 4 به  دمیم رشیی. من تغ میبد رییرنگشو تغ ایو  میاسم بذار میتونیمClaps  و رنگشم نه

 شد ؟ ی، چ دیبد رییتغ کونشمیباحال نبود ، آ ادیز نجاشیتا ا اما  زرد . ذارمی، م یقرمز و نه آب

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 334 

راست  کیکل Snapshotنامِ  یرو نکهیهم هست ا گهیراهِ د Rename/Color... یبه بروسرمون اضافه شد . برا دیجد یمرحله ا

  :دیکن

 

 . شهیباز م کونینام ، رنگ و آ رییبه تغ وطیمر یکه پنجره  دینیب یم

شما براش از  نکهیا یعنی؟  هیچ شیقرار داره معن دیجد کونیکنارِ آ دیذاریکه اسمشو م یهر چ دونمی، بلور( چه م خیعالمت برف ) هی

 . دیاستفاده کرده ا Frozenآپشن 

 

 : نکات

و ازش با توجه به راه  دیدیرو در حالت انتخاب قرار م یلیفا یکه وقت نجاسیبگم که جالبش ا نویفقط ا رسهیبه ذهنم نم یخاص ی*نکته 

 Clapمن اگه تو فولدر  یعنی.  مونهیم یهاتون باق Snapshot ستیبصورت انتخاب شده در ل لی، اون فا دیسازیم انبریگفته شده م یها

 شی( فراخوانSnap 4)مثال انبریم قیبعد که از طر ی، دفعه  ساختمیم انبریو بعدا ازش م دادمیدر حالت انتخاب قرار م واز سمپل ها ر یکی

 .شدیساخته بودم)سمپل در حالت انتخاب ( ظاهر م انبریکه ازش م یباز به همون حالت کردمیم

به  یدی( جدTabکه تب) کنهینم یدر دسترسن ، فرق شهینه در قسمت نام پد( هم یتابع یها دیکل ری)ز 9 یال 0 انبریم یها دی* کل

 شون عمل خواهند کرد . فهیها به وظ انبریم نی، در هر صورت ا ریخ ای دیبروسرتون اضافه کن
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 انتخاب شده ، در پترنِ  ، خالی کردن نت های ثبت شده

 Dump Score Log To Selected Pattern : 

و بدون  دیاومده که نرم افزارتونو باز کرد شیاوقات پ یبراتون : گاه گمیجالبشو م یاز کاربردها یکیداره ؟ ابتدا  ییچه کاربردها نهیگز نیا

که بعد از سالها  دیکه خودتونم تعجب کرد دینت نواخت یسر هی، حاال اون وسط  دیکرد ی، شروع به نوازندگ دیرو فعال کن کوردیر نکهیا

 دی. حاال صد بار خواست رهیاون نتها از دستتون م جهیو در نت دیرو فعال نکرده بود کوردیکه شما ر نجاسی. اما مشکل ا دینواخت یزیچ نیچن

 از دست شما خواهد رفت . تونیبداهه نواز جهیاما نشده  . در نت دیاز نو اون نتهارو بنواز

به  ازیو گرنه نت ها ن دیهماهنگ با تمپو نواخته باش دی)البته با دیه ضبط نپردازدوباره ب نکهیدر زمانه ، ا ییصرفه جو گهید یها ییکارا از

 دارند ( . یمرتب کار

از ساز  کیساز( ، بعدش با هر کی یحت ای)و دیکن یم ی، چن تا ساز فراخوان دیکن ینرم افزارو باز م یطرز کارش چطوره ؟ شما وقت اما

 دیتونیم دیاف ال خواهند ماند و هر موقع که بخواه یدر حافظه  دیکه شما نواخت یی، نتها دیکن یاز آنها شروع به نوازندگ یکی یها و حت

 . دینتهارو فرا بخوان

 : دیتوجه داشته باش یبه نکات اما

که شما نرم  ی: از زمان گهی. بعبارت د دهیم لیرو بهتون تحو شیپ قهیدق 3 یتا نتها نکهی، نه ا دهیم لینت بهتون تحو قهیدق 3* نرم افزار 

برسه)با توجه به  قهیدق 3تا به  کنهی، نرم افزار شروع به ضبط نتهاتون م دیکن یو تست صداها م یو شروع به نوازندگ دیکن یافزارو باز م

( انورولیپ یو ازسمت راست)انتها کنهینتها رو حذف م انورولی( پیاز ابتدا یعنیاز سمت چپ ) دیرس قهیدق 3به  نکهیپروژه( ، بعدِ ا یپوتم

 . کنهیاضافه م درویجد ینتها

 یستوریه نی، به اصطالح ا دیکن یبعد از نو بازش م یو دفعه  دیکن یم رهیکه پروژه تونو ذخ یپروژه باهاتونه ، اما زمان یضبط از ابتدا نی*ا

 دیتون ینم دیشده رو از نو باز کن رهیاز قبل ذخ ی: پروژه  یعنیخواهد کرد .  کیموز قهیدق 3( حذف شده و از نو شروع به ضبط خچهی)تار

حافظه صفر)حذف(  نیشده ، ا رهیذخ ی. بلکه با باز کردن پروژه  دیکن یابیرو باز دیکردن پروژه نواخته بود رهیرو که در زمان ذخ ییهانت

 خواهد شد و از نو شروع به کار خواهد کرد .

، فلوت ،  تاری، گ انوی:پ دیتا ترک دار 4گردونه . مثال اگه شما  یا بر ماز سازها رو به اون کیهر  ینواخته شده  یعملکرد نتها نی*ا

از  کیهر  دینواخت ولنسلیاگه با فلوت و و ایگردند و  یبر م انویعملکرد نتها فقط به پ نیبا انتخاب ا دینواخت ینت انوی. اگه با پ ولنسلیو

کانال فلوت  هینت مربوط به فلوت  -در چنل رک  ولنسلیبه کانال و ولنسلی)نت مربوط به کانال وشنیم ختهیبه کانال مربوط به خود ر هانت

 یضبط داشته باشد . پس فرق قهیدق 3از ترکها )کانالها(  یکیهر نکهیترکهاس ، نه ا یهمه  یزمان برا قهیدق 3که  دیدر چنل رک( . دقت کن

 . دیمختلف بزن یو با ساز ها دیسازهارو عوض کن ایو  دیساز بزن هیرو با  کیموز قهیدق 3که شما  کنهینم

. اما  دینتهاشو بگردون دیتون یو نم شهیحذف م زیضبط شده ش ن ی، نتها دیرو( حذف کن یرو)ساز یاگه شما کانال دی*توجه داشته باش

 شهیم ختهیکانال ر نیدر هم یاز قبلمربوط به س ی، نتها دی( کننیگزی)جا سیپلیر د،یحذف کن دیخواه یکه م یرو ، با ساز گهیساز د هیاگه 

 . دیبلکه ساز رو جابجا کرد دیشما کانال رو حذف نکرد اقع. چون که در و
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حذف خواهند  یقبل ی، چرا که نتها دیکار رو انجام بد نیا دیپترن جد هی، حتما در  دیریعملکرد رو بکار بگ نیا دیکه خواست ی* مهم : زمان

و  یستوریه قی، از طر دی(، هول نکندیعملکرد رو به کار گرفت نیا تونی)در پترن فعل دیکار رو انجام داد نیشد . اما اگه حواستون نبود و ا

 . دیبرگردون تونویقبل ینتها Undo ندیا فرای

 

  راهکار

 : دیرا دنبال کن ریز ریعملکرد مس نیا یبرا

 

 

 . دیعملکرد بدون نیدر رابطه با ا شتریتا ب دیمرور کن گهیبار د هیکه عرض کردم رو  ینکات کنمیم دیتاک
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 کیبورد تایپ به پیانو /ترنسپوز 

Typing Keyboard To Piano Keyboard/Transpose : 

 

 ییکسا ی!!! براتون دارم ، مخصوصا براانویپ وتربهیکامپ بوردیکردن ک لیو تبد تریمیل یدر رابطه با ترنسپوز ، ابزارِ ک یآموزش خوب و طوالن

 دیمف تونهیاونا هم م یاموزش برا نیا دیکن یکار م وتریکامپ بوردیو با ک دیکنترلر ندار یدیهاتون م یلیخ.  مشکل دارند یکه رو گام نواز

 دهیکنترلر دارن هم مف یدیکه م ییکسا یباشه . برا

 دو قسمت کار دارم : نیکال با ا نباریا

 

 

 Typing Keyboard To Pianoرو) کونیآ نیا یآپشن ها رمیتو پروژه . ابتدا م دیاریرو ب Fl keysسبک مثل  نیپالگ هیشروع  یبرا

Keyboard) دیکن کیراست کل کونیآ نیا ی. رو دمیم حیتوض : 
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 : دیشیرو به رو م ییها نهیبا گز

 

 

 یبرا C7، مثل  ستین بوردتونیکه رو ک دیرو بزن یاکتاو یکه نتها دیخواست بوردتونیک ی؟ بارها شده که از رو هیقسمت قرمز رنگ چ

 هی م؟یکن کاریچ دیکه هست بنوازه ، با یزیاکتاو باالتر از اون چ کی بوردمونیک میخوایکنن.  ما م یاستفاده م وتریکامپ بوردیکه از ک ییکسا

 : سپوزهراهش ترن

 

  

 

 C4 یوسط ، البته تو تئور یهمان دو یعنی( زده ، C5)5دو  ریتصو ی( در گوشه Roote Noteکه نت مبنا مونو) هیباال حالت عاد ریتصو

 وسطه. یدو C5تو اف ال  یوسطه( ول یدرسته)دو

 (میریم شیبا اف ال پ میهستش ، چرا که دار C5وسطمون  یآموزش دو نیمهم : تو ا ینکته )
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 : C4 میمونو بکن هینت پا دیبا میاکتاو باالتر بنواز کی میاگه بخوا حال

 
 

 

 هی دیخوای. اگه بازهم م دیشنو یاکتاو باالتر رو م هی ی. اکنون موقع نوازندگ دیکن کیراست کل انویدر پ C4نت  یرو هیکار کاف نیا یبرا

 اکتاو باالتر 

 : یمون معرف هیتا به عنوان نت پا دیکن کیراست کل C3نت  ی: رودیاحتماال حدس زده ا دیبنواز

 
 

 میذاشتیمونو م هینت پا م،یداشته باش بوردمونیک یاکتاو بم تر رو کی C5از  میخواستیاز چه قراره، حاال م هیکه قض دیباش دهیفکر کنم فهم

 . C6رو 

 

 

 نییپا یرفتن به اکتاو ها یسمت چپ و برا( به رتریباالتر)ز یرفتن به اکتاوها یبرا دیخوند یقیموس یبرعکس آنچه که در تئور یعنی

 . میکن یتر)بم تر( به سمت راست حرکت م
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 : نکته

از  دیکن یو سع دیروش کمتر استفاده کن نیکنم از ا یم شنهادیبهتون پ یاصل لیاما به دودل کردمیروش استفاده م نیخودم از ا یزمان هی

 ( .ازهیاوقات هم ن یروش کامال منسوخ بشه ، گاه نیکه ا ستین یمعن نیبه ا نی.)ا دیاستفاده کن گمیکه بعدا بهتون م یروش

 یگاه ویو رکتیمثل دا ی، مثال تو سمپلر زهیری(  صداها کال بهم مPitchروش که متاسفانه پچ) نیها با ا نیاز پالگ یبرخ ی. ناسازگار1

 اکثر سمپل ها  ایافته /  یاتفاق م نیاوقات ا

 ؟یچ یعنی شنیضبط م شونیاصل ی، نتها در جا دیتموم شد و نتهاتونو ضبط کرد تونیکه شما نوازندگ یترنسپوزه : زمان یعمل نوع نی. ا2

در نرم افزار به صدا  C4، نت  دیرو بفشر Z. مثال اگه حرف  دیدار وترتونیکامپ بوردیک یرو ، رو G6تا  C4از  شفرضیشما در حالت پ

 . ادیدرم

( . االن اگه شما رو دیدیقرار م C6رو  هی)نت پا دیدهیتر رو مد نظر قرار م نییاکتاو پا هیو  دیکن یکه گفتم ترنسپوز م یبا روش دییایم حال

رول همون نت  انویهنگام ضبط تو پ یول شهیکه نواخته م دیشنویتر( رو م نییاکتاو پا کی) C3 یهر چند صدا دیرو بفشر  Z بوردتونیک

C4  که حرف  کنهینم یشد . فرق خواهدضبطZ یبخواد صدا بوردتونیرو ک C8 /C7 رول  انوینت در پ نیبده ، در هنگام ضبط ا یهرچ ای

عمل  نی( ، ادیتر ترنسپوز نکن نییپا ایباالتر  ی)مجددا به اکتاو ها دیبد رییاکتاوهارو تغ دیکه که نخواه ی. تا زمان شهیضبط م C4همون 

که ضبط شده اند ، با  یی، نتها دیده یم رییترنسپوز ، تغ ایاکتاو  رییتغ ی( براRoot Noteتونو ) که نت مبنا یزمان ا، ام ستیدردسر ساز ن

 .شنیترنسپوز م گهید کباریحرکت شما 

 ، 5 دو ی هیرول و نتها رو با توجه به نت پا انویتو پ دی، بر دینتهارو در اکتاو مدنظرتون ضبط کرد نکهیکه بعدِ ا نهیراه ا نیحل : بهتر راه

(Root note:C5) یعنی : 

 

 یرو به حالت عاد یو بعدش همه چ میو ضبط از ترنسپوز استفاده کن یو فقط موقع نوازندگ شیاصل یبه جا میبد فتیش ایانتقال  

 . دمیم حیانتقال رو براتون توض یِاموزش چگونگ نیکه در آخرِ ا میانتقال بد شونیاصل ی. در واقع بعدِ ضبط نتها رو به جامیبرگردون

 دیها دردسر سازه )که با نیاز پالگ یهمانطور که گفتم واسه بعض یترنسپوز ها بهره ببرن ول نیاز ا توننیدارن م تیکه خالق ییدوستا

و ضبط استفاده بشه و بعدا  ینوازندگ یفقط برا دهیعمل جواب م نیکه ا ییها نی(، واسه پالگدیعمل کال خط بکش نیدورشونو واسه ا

که بخوان  ستیالزم ن خوانیزنده م ینوازندگ یکه فقط برا یی. اونا نی، برنگردون نیاگه نخواست ای)دیبرگردون شونیت عادنتهارو به حال

 برگردونن( . یرو به حالت عاد یهمه چ
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پرده  میما ن یول رهیبه سمت راست م انویشدن در پ رتریز نکهی؟ با ا ی( چدی)ترنسپوز کندیتر بنواز ریپرده ز میازتون بخواد ن یکیاگه  حاال

 . میریگیدر نظر م هیرو نت پا B4به سمت چپ ، جوابش:  میریم

 

 

 ماژور))ر بمول ماژور((. زیبه دو د میدهد)از دوماژور رفت یم C#5 یرول صدا انویدر پ C5نت  کنونا

 میما دو و ن یول رهیبه سمت چپ م انویبم تر شدن در پ نکهی؟ با ا یچ میبم تر بنواز میدو پرده و ن یازنت اصل میدوم : اگه ما بخوا سوال

 : میریگیدر نظر م هیرو نت پا F5به سمت راست ، جوابش:  میریپرده م

 

 

 از مبحث ترنسپوز ها . نیدهد . ا یم G4 یرول صدا انویدر پ C5حال نت 
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Add To Key 

 : ما در این تصویر : Add To Key گزینه ی مهم

 

 

 ؟  هی، کارش چ میمواجه Add To Keyبه نام  یا نهیبا گز

 : دهیم B4 یصدا C5 یعنی،  ( C#5 هینت پا)دیپرده بم تر ترنسپوز داده ا میرو به ن C5شما  دیکن فرض

 

 

 

 C5 ی هیکالو نکهی. مثال با ا دهینشون م انویپ یرو ، رو یافتیدر یاصل ینتها یفعال باشه : جا ریغ Add To Key ی نهیکه گز یزمان

 نی، اما در ا میشنو یرو م B4نت  یما صدا نکهی، با ا یماژور ترنسپوز شده( در زمان نوازندگ یرو داره )از دوماژور به س B4 یصدا

 قسمت :

 
 

C5 توجه کنشهینشون داده م ییبا رنگ طال مونهی/ نت اصل هی، که کالو(یصدا نکهیبا ا دی B4 )رو داره 
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. مثال با  دهینشون م انویپ یرو ، رو میشنو یکه ما صداشونو م یی، نتها دیحدس بزن دیفعال باشه : با Add To Key ی نهیکه گز یزمان

 قسمت : نی، اما در ا میفشر یرو م C5ی هیما کالو نکهی، با ا یموقع نوازندگ کنه،یم یرو باز B4داره نقش  C5 ی هیکالو نکهیا

 
 

B4 شهینشون داده م ییبا رنگ طال م،یشنو یکه ما م ینت یعنی . 

ترنسپوز  ی، نتها در جا دیرو فعال کن نهیگز نیکه اگه شما ا دیتصور نکن نکهیا یعنی،  ذارهینم یریدر ضبط نتها تاث نهیگز نی: دوستان ا توجه

 نهیگز نیردن اکه با فعال ک ستین نطوری، ا 4به ال  دیرو ترنسپوز کرد 4داره(. مثال : اگه سل یشی)فقط حالت نما شنیشده شون ضبط م

رول ضبط خواهد  انویدر پ 4سل  یو ترنسپوز نشده  یضبط بشه . بلکه همون نت اصل 4رول ال  انوی، در پ 4سل ی هیموقع فشردن کالو

 همچنان پابرجاست . نهیگز نیکه در باالتر نوشتم با فعال کردن ا یهمان دو انتقاد نیشد . بنابرا

 رو ریتصو نیا داشتم
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 .  دیکه کار به کجاها کش دادمیم حیتوض

 دیکن یسع ییهمان ترنسپوز رو(و عرض کردم که به علتها یعنیدادم ) حیتر رو توض نییچند اکتاو باالتر/پا ای کیدر  یراه اولِ نوازندگ

 خواهم داد( . حی)که کامل ترشو در انتها توضدیبکن کارایچ دیبا دیو اگه استفاده کرد دیکمتر ازش استفاده کن

 C3باالست . با انتخاب  ریکادر قرمز در تصو نیتر ، هم نییاکتاو باالتر/پا هیدر  ی( ، و نوازندگهینت مبنا )پا رییتغ یبرا گهیراه د هی اما

/C4/C5 هر چند که محدوده( . دیکن نییدر اکتاو مدنظرتونو تع ینوازندگ( 

اکتاو  هیواقعا نتِ  بوردمونیبلکه ک م،یکن یتر ترنسپوز نم نییپا ایتر و اکتاو باال هیبه عنوان نت مبنا ، به  C3 /C4/C5با انتخاب  نجایا در

 C4نواختن نت  یبه جا بوردیک یرو Z، حرف  میکن یکادر قرمز انتخاب م نیرو از ا C3که ما  یزمان یعنی. مینواز یتر رو م نییباالتر/پا

 شفرضیتر )بم تر( از حالت پ نییاکتاو پا هیما  جهی.در نت کنهیرو در ضبط هم اعمال م نیو ا ده،یرو مبنا قرار م C3، نت  شفرضیدر حالت پ

 داشت .  می، خواه

ما  نینواخته خواهد شد ، بنابرا C5نت  بوردیک یرو Zبا فشردن حرف  میریرو بعنوان نت مبنا در نظر بگ C5ما اگه از کادر قرمز نت  حال

رو  G6تا  C4هستش که شما از  C4مبنا قرار دادن نت  شفرضشمیداشت. حالت پ می، خواه شفرضیتر( از حالت پ ریاکتاو باال تر )ز هی

 داشت . دیخواه اریدر اخت

،در واقع به دو اکتاو باالتر ترنسپوز  انویبعنوان نت مبنا در قسمت پ C3ما با انتخاب  یداره ، در روش قبل یبا روش قبل یروش تفاوت نیا

 . میکن یو ترنسپوز نم مینواز یاکتاو بم تر رو م یبر خالف روش قبل C3با انتخاب  نجایدر ا ی(. ولمیکردی)م میشدیم

 

 ؟ هیروش چ نیا یایاما از مزا

 داشته باشه  یروش مشکل نیبا ا تونهینم ینیپالگ چی. ه1

)بر خالف  شنیاکتاو باالتر ضبط م هیرول هم نت ها  انوی( در پدیدیرو در کادر قرمز مبنا قرار م C5)دینواز یاکتاو باالتر م کی ی. شما وقت2

 وتر ر نییباالتر و پا ی، اکتاو ها دیتونیها م نهیگز نیا عیسر رییبا تغ یدر ضبط ، هر زمان یو حت یدر نوازندگ نیروش ترنسپوز( . بنابرا

به  وستهیمنتاها با حالت دو اکتاو پ دهیقرار م ارتونیرو در اخت G7تا  C3روش از  نیبا ا وترتونیکامپ بوردی.)کدیداشته باش بوردتونیک یرو

و  دیداشته باش یکه دوباره کار ستیو مثل روش ترنسپوز ن ذارهیم ری(( در ضبط نتها هم تاثC3 /C4/C5 نهیگز 3 نیکنم ا یم دیهم ( تاک

 . دیبرگردون هیرو به حالت اول یهمه چ دیبر دیبعد ضبط با

اوقات  یهمون روش اول ) گفتم که گاه یعنی دیاز ترنسپوز هم استفاده کن دیتونیاکتاو ها واستون کم بود ، م رییتغ نیا یزمان هی: اگه  نکته

 نیاز ا نی( . ایچیبا ترنسپوز به مشکل بخوره که ه نی، اگه پالگ میمجبور
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Layout: ) طرح( 

 )کادر سبز رنگ( : قسمت نیا یعنیبدم  حیرو توض ریقسمت دوم تصو میبر

 
 

هاشو تو  یلیو.... که نام خ ژنی، ماژور، فر نیمثل بلوز ، ائول دیشیاز اصطالحات رو به رو م یسر هی، با  دیکن یهمانطور که مالحظه م

رو  جهیهارو انتخاب کردن و نت نهیگز نیا هایلیخ دیان ، شا ینوازندگ یشده برا نییتع شیاز پ یطرح ها نهای. ا دیا دهیشن یقیموس یتئور

 ی، گام نواز وتریکامپ بوردیک یرو یاز دکمه ها فیرد هی ای،  دیسف یها هیبا استفاده از کالو کنهیبهمون کمک م نهیگز نی. ا شدنمتوجه ن

 .  میکن

تا متوجه  دمیم حیدو تاشو توض ی. من طرز استفاده دیبفهم راتشویو تاث دیرو متوجه ش جهینت دیتونینم نیبلد نباش یتا تئور هاشونویلیخ

 .دیها بش نهیگز نیعملکرد ا

 یمبنا توننیدکمه ها رو م نیکنن ا یکار م وتریکامپ بوردیکه با ک یی، اونا دیبنواز بیاکتاو رو به ترت هی بوردتونیبا ک کباری*قبل از شروع ، 

 آموزش قرار بدن

Q.W.E.R.T.Y.U.I 

 

*Add To Key دیبش رییتغتا متوجه  دیدادم ، فعال کن حیرو که قبال توض. 
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روش ها فقط دردسراتونو  نی، چرا که با ا دیرو بخون یقیموس یآموزش تئور یکتاب ها دیبا تای، نها کنهیاز شما دوا نم یدرد نهیگز نی*ا

 کنم . یم حیرو تشر نهیگز نیها دارم ا یبه مبتد یکمک دیباال بردن دانشتون و شا یو بنده فقط برا دیکن یم ادیز

 حیتوض یبرا میبر

 

 : Majorبزرگ/  مثال

 

 

االن رو  نهیگز نیپرده(.شما با انتخاب ا میشده است .)پ : پرده / ن پ : ن لیگام ماژور از فواصل :پ . پ . ن پ . پ.پ.پ.ن پ تشک

آموزش(  یمثاله برا هیدکمه ها  نی)اQ.W.E.R.T.Y.U.I  یهستش . با فشردن دکمه ها C انویچرا که نت مبناتون در پ دیگام دو ماژور هست

 .  دینواز یرو م ورشما گام دو ماژ

 تهیهمون تنال اینت مبنا  دیانتخاب شده و درسته ، فقط با Major.الگوتون)گامتون( که  دیگام ال ماژور رو بنواز دیخوایم دیفرض کن حاال

 به قسمت ترنسپوز !!! وباز هم قانون برعکس !!! می. باز هم برگشت دیبد رییتغ A4به  C5تونو از 
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 کار : نیا یبرا

 میرفت A4به سمت چپ حرکت و سراغ نت  C5فاصله از  نیبه دست آوردن ا یپرده . )برا 1,5 شهیچقده ؟ جواب م 4تا ال 5دو ی فاصله

 . ) 

(  4نت ال  ریاست ))باال(( برخالف جهت محل قرار گپرده به سمت ر میو ن کی،  Cترنسپوز از گام دوماژور به ال ماژور ، از نت  یبرا

 : میدیو آن را نت مبنا قرار م D#5به نت  میرسی، م میکن یحرکت م

 
 

رو( ، همانطور که مالحظه  راتییتغ دیتا متوجه بش دیرو حتما فعال کن Add To Key. ) دیرو بنواز Q.W.E.R.T.Y.U.I یاالن دکمه ها

 .دیشما در حال نواختن گام الماژور هست دیکن یم

 ؟  یچ 5به ال میترنسپوز کن 5از دو می، حال اگه خواه 4به ال میترنسپوز کرد 5سوال : در چند خط باالتر از دو هی

 شهیکه م میکن یشده رو حساب م یط ی، و فاصله  میکن یبه سمت راست حرکت م یعنی، 5به سمت نت ال 5نداره باز هم از دو یتفاوت

( میکن یما به سمت چپ حرکت م یدر سمت راست قرار دارد ول 5ال نکهی)با امیکن یحرکت م 5برخالف جهت ال 5پرده . حال از دو 4,5

 . D#4همون  ای 4بمول  یبه نت م میرس یو م

 

 

 شد . جادیا ریی، و فقط در اکتاو تغ D#رفتن به ال ماژور در هر دوصورت نت مبنا مون شد  یکه برا دینیب یم
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 :Other Blues بلوز ، 

 
 

 . دیبرگردون C5نت مبنا رو مجددا به 

االن رو گام  نهیگز نیشده است .شما با انتخاب ا لیپرده. پرده ،تشک میون کیپرده . میپرده . ن میپرده .پرده.ن میون کیبلوز از فواصل :  گام

.  دینواز یشما گام بلوز دو ، رو م Q.W.E.R.T.Y.U.I یهستش . با فشردن دکمه ها C انوینت مبناتون در پ د،ی( هستC Bluesبلوزِ دو )

 .  دیرو عوض کن تهیو تنال دیبد ریینت مبناتونو تغ دیتونیم یروش قبل ندمان

 .دیتست کن دیتونیرو هم م گهید یها طرح

مدنظرتون( براتون اجرا  ی تهی)در تنال نوریگام م ی، آکوردها Q.W.E.R.T.Y.U.I ی، با فشردن دکمه ها Minor Chord Map* مثال 

 .شهیم

 Q.W.E.R.T.Y.U.I یدهایبره و شما با فشردن کل یپرده باالتر م میرو ن یعیطب نوریهفتم گام م ی: نت درجه  Minor Harmonic ای* 

 داشت . دیرو خواه کیهارمون نوریگام م

 ..... گهید یها نهی* و گز
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 : نکات

خارج نشه . سمپل ها معموال  یعیترنسپوز کردنو ساپورت کنه و بعد ترنسپوز صدا از حالت طب نتونیپالگ دیبا نهیگز نیاستفاده از ا ی*برا

 . دنیخودشون رو از دست م تیفیو ک خورنیبا ترنسپوز به مشکل م

، در  دیکن یه ، اگه شما گام بلوز رو انتخاب مترسپوز ینوع نمیبزرگ داره : همانطور که گفتم ا یلیخ یلیخ بیع هیآپشن هم  نی*اما ا

،  شنیشمان که بعنوان داده وارد نرم افزار م یاصل ینتها نایا نیبمل.دو . بنابرا ی.سل.سزیبمل .فا.فاد ی: دو . م شنیدو ، نتهاتون م ی تهیتنال

در هنگام ضبط ،  یول شهیهم جابجا م یخروج ی، و صدا شهیجابجا م تهیتنال نکهی، با ا گهید یبه نتها دیبد رییتغ Cرو از  تهیشما تنال اگه

بمل  ی: دو . م یدر گام بلوز ، نتها یعنیکنه  یکه ترنسپوز نشده کار داره و اونارو ضبط م یا یاصل یرول با نتها انورینرم افزار در پ

 یکردن نتها به جا فتیزحمت انتقال/ش نی. بنابرا ادیب رونیکه بخواد ازش ب ییکنه حاال هر صدا یبمل.دو . رو ضبط م ی.سل.سزیفاد.فا.

 کارتونو سخت کنه . دیشا یاصل

*Layout فرض :  شیپLayout Piano . است 

 

 انتقال :

 م؟یبرگردون شونیاصل ینت ها رو به جا میتونی، چطور م میکن یآپشن ها استفاده م نیا یما از همه  اد،یم شیاوقات پ یگاه

)از دوماژور به سل  میشنو یرو م G5 ی،صدا دیفشر یرو م C5 ی هیکه کالو یوقت یعنی،  G5به  میکن یترنسپوز م C5ما از  دیکن فرض

 3,5که  هیپرده . حال کاف 3,5 شهیکه م میکن یم یها رو بررس کیتون یترنسپوز، فاصله  ی( . همانطور که گفتم برامیماژور ترنسپوز کرده ا

 . F4 شهی( که مG5)بر خالف سمت / جهتِ  میسمت چپ حرکت کن هب C5پرده از 

 

 

 

از حالت ترنسپوز  میگرفت میو ضبط تصم ی)از دوماژور به سل ماژور( . حاال بعد نوازندگ میترنسپوز کرد یعنی،  دهیم G5 یصدا C5االن 

 . رنیپذ یم ریحرکت تاث نیا، اونا هم از  شنیم یچ میکه ضبط کرد یی. اما نتها C5به  میرو برگردون Root note یعنی، میخارج ش
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 برای انتقال تنالیته در هر گام :

 . دیبرگردون C5رو به  هی*نت پا

 فتی)باال( ش 5پرده به سمت نت سل میکه نتهارو ، سه ن هیپرده . حال کاف میسه ون شهیکه م میکن یرو محاسبه م G5تا  C5 ی*فاصله 

 . میبد

 : یریتصو مثال

 دو ماژورن : ریدر تصو یسل ماژور دارند ول یکه صدا هیاول یها نت
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برگردوندیم و نت هارو به گام اصلیشون )از ابزار کی لیمیتر هم میتونید استفاده کنید که در آخر این  5رو به دو  (Root Note)نت پایه

 : آموزش توضیح دادم( ، یعنی گامی که صداشو می شنیدیم ، شیفت دادیم

 
 

 خودش . یسر جا میرو بگردوند یضبطِ نتهامون، همه چما بعدِ  نیبنابرا

گام  یهمه  دیسف یها هیبا کالو خوانیکه م یی. اونا رهی)زنده( بکار م یدر نوازندگ شتریکاربرد نداره و ب یلیخ ییوی*ترنسپوز در کار استد

 ها. ستیبوردیاز ک یها رو اجرا کنن مثل بعض

 .  دیامتحان کن زیرو ن گهید یها تهی/مدال تهی*انتقال در تنال

به  دیروش از گام بلوز بر نیکه شما با ا ستین نطوریاست . ا تهیدر تنال رییکه در اموزش باال ، منظور از انتقال فقط تغ دی*توجه داشته باش

 . دیرو یو.... م نوریبه م نوریکنن / بلکه از گام ماژور به ماژور / م یاشتباهو م نیها ا یگام ماژور بعض
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 :Limiter/Transposer (Key Limiter Key) محدود کننده ی کلید/کالویه ، ارابز

که نت  نهیا اشی. از مزاتریمیل ی، ابزارِ ک دینتهاتونو به گام موردنظر انتقال بد دیتونیم عیترنسپوز در اف ال وجود داره که سر یبرا یابزار

 نیمن ا دینتها رو ترنسپوز کن دیخواست یزمان هیدارند . اگه  یها باهاش سازگار نیپالگ یهمه  نی، بنابرا شنیرول ، جابجا م انویها در پ

 : میما در گام دو ماژور نواخت دیدادم . فرض کن حیکه توض هیقبل ی. طرز کارش هم مثل بخش ها دمیم شنهادیروش رو پ

 

 

 (. زیبه سمت باال )دو د میپرده ترنسپوز کن مین میخوایحاال م
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 : میکن یباز م ریمس نیرو از ا تریمیل یابزار ک
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پرده به  میرول ن انویدر پ یول می( برریز یپرده به سمت باال )راست ، نتها مین میخوایم نکهی، با ا میکنیدادم عمل م ادیکه بهتون  یبا روش

 ، فلش قرمز رنگ : میکن یم کی، روش راست کل یبه نت س میرسیو م میریسمت چپ م

 
 

پله به سمت باال  کی+ )نت ها ، 1ماژور( ، در کنارِ فلش سبز رنگ نوشته  زیپرده رفتن باال )ترنسپوز شدن به دو د میکه ن دینیرو بب نت ها

 شه . دییتا تا دیکن کیکل Acceptرو  هیترنسپوز شدن(، حاال کاف

باشه ، با ترنسپوز اونارو  یخاص کیمخصوص تکن هیکالو هیکه  ادیم شیپ ادی، مثال تو کنتاکت ز دینوشت یکیسازهاتون تکن ی: اگه برا نکته

 . دیمدنظرتونو به حالت انتخاب در آور ی، نتها یحواستون باشه که اول از هر کار نی، بنابرا دیکن یهم جابجا م

 از دوستان : یلیسوال خ جواب

 وترتونویکامپ بوردیک Patcher/Vfx Key Mapper یها نیبا استفاده از پالگ توانیکرد ، م یهم نوازندگ وتریکامپ بوردیبا ک شهیکل م در

 هیبا  یریآکورد گ ی.,.../ (براZ.X.C.V.B.N.M یرو )حرفها نییقسمت پا دیتونی. مثال م دیکن لیکنترلر دو اکتاوه تبد یدیم هیبه  بایتقر

 .  ینواز یملود ی.].[( براQ.W.E.R.T.Y.U.I.O.Pرو) ییو قسمت باال دیبد تصاصدکمه اخ

رو  نگیاستر ینت ها ییباال فیرد یدهایباس رو بنوازد وکل تاریساز گ ینتها ن،ییقسمت پا یدهایکه کل دیکن یطراح یطور دیتونیم یحت

 رو. 7اکتاو  ییقسمت باال یها دیرو بنوازن و کل 2اکتاو  ینییقسمت پا یها دیکل ای. 

 .دست شماست   ی،همه چ دیکن یطراح ییزهایچ نیچن ازتونیو با توجه به ن دیخرج بد تیخالق دیبا
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 ها  یآور ادی/  زینکات ر

 

 . دییآشنا هاشونیلیخدمتتون که احتماال با خ عرض میکنمرو  ینکات

 : دیسلکت در آور ید ایسلکت  یعنیچن تا از آنها رو به حالت انتخاب  دیتونیچراغ کنار کانال ها م یراست رو کی. با کل1

 
 

 

در  جهیکاربرد نداره در نت کسری. روش باال در م رهیچراغ ها هم امکانپذ یچپ رو کی+کلCtrl+Shift یبیترک یدهایعمل با کل نی*ا

 . دیترک استفاده کن کسریم نیانتخاب/عدم انتخاب چند یبرا یبیترک یها دیکل نیاز هم دیبا کسریم
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 : دیبذار 1ترک  کسریمستر ترک و م نی. نشانگر موس رو ب2

 
 

 کیخواهند شد ، با کل یمستر ترک و سلکت ترک مخف کیراست/چپ کل/دلیشه ، با م یم داریباال پد ریعالمت قرمز در تصو هیشب یعالمت

 گردند. یمجدد بر م

 . رهیعمل در سمت مخالف )سمت سند ترک ها( هم امکان پذ نی*ا

 . دیکن یاونارو مخف Shift+Enter یبیترک یها دیبا زدن کل دینداشت ازیسند ، مستر ، سلکت ن ی*اگه به ترکها

 ریعالمت زرد رنگ در تصو هیشب یکه با رنگ زرد مشخص کردم ، عالمت یقسمت یعنی دیقسمت سه نقطه بذار یموس رو ، رو نشانگر

ولوم اختصاص  دریبه اسال شتری، ب یشینما یکه فضا دی، مشخص کن نییبه سمت باال و پا دنیو کش کیشه ، با چپ کل یم داریباال پد

 . رکهات کیکوچ شگرینما ایداده بشه 

 . دیبرگرد شفرضیسه نقط به حالت پ یرو کیدوبل چپ/راست کل/دلی*با م
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اون کانال رو  یو غلتک موس ، جا Shift دیکانال مدنظرتون ، گرفتن کل یدادم که با قرار دادن نشانگر موس رو حی. قبال براتون توض3

 . دیبد رییتغ

 : دینیرو بب ریز ریتصو ؟یهم داره ، چ ییای. اما با روش دوم مزا رهیامکانپذ زین نییباال و پا یشیمایپ یها دیو کل Alt دیلعمل با ک نیا

 

 
 

 باالتر : یچن تا کانال رو به حالت انتخاب در آوردم تا انتقالشون بدم به کم دینیب یهمانطور که م

 کیاز  شتریانتقال ب یکانال کاربرد داره و برا کیانتقال  یروش برا نی، چر که ا ستین ریو غلتک( امکانپذ فیعمل با روش اول )ش نی*ا

 . شهیکانال موثر واقع نم

 : جهیکنم، نت یو دستور العمل رو اجرا م میدیعمل رو با روش دوم انجام م نی*ا
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 میتونینم گهید شوینییپا یانتخاب شده  یکانالها ای، آ دیچسب ستیل یبه ابتدا Kickباالتر . کانال  میپله آمد هی دیکن یهمانطور که مالحظه م

 : میاریباال اونارو باالتر م یشیمایپ دیو کل Alt دی، مجددا با کل میتونیباالتر؟ چرا م میاریب

 

 

  بار دیگه

 
 

 

 . دیهم قرار بد ریانتخاب شده رو ز یکانالها دیتونیراحت م یلیمراحل ادامه داره و خ نیو هم
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و در  یپترن رو کپ کی ینتها یعنی.  دیاستفاده کن گهید یپترن رو در پترنها هی یکه نتها دیاومده که خواست شیاوقات براتون پ یلی. خ4

 : دینیرو بب ریز ریتصو    . دیبچسبان گرید یپترن

 
 

 

)چراغ میکن ی. کانال هارو انتخاب م میهم استفاده کن 2نتها رو در پترن  نیا میخواینت هستن . م یکه دارا می، ما سه تا کانال دار 1پترن 

 یعنی دیبشن . پترن جد یتا نتها کپ میفشار یرو م Ctrl+C یبیترک یها دیهم عرض کردم( ، کل 1 یکه در نکته  میکنیسلکتشونو روشن م

 : میکن یباز م ور 2پترن 
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 شدن . ستیپ 2، نتهامون در پترن  میفشار یرو م Ctrl+V یها دیو کل

 

 . میکن ستی، پ یبصورت تک تک کپ میتونیهم م گهید یکانالها موردنظر رو در کانالها یروش نتها نی* با ا

 قبل : ریبه تصو میگرد یبر م ، تهیمحل قرار کانال حائز اهم ییچند تا کردنِ ستی/پ ی*در کپ

 
 

)من در نسبت به هم قرار دارند . ونیدر م یکی یکه با فاصله  سلکت کرده ایم/میانتخاب کرده ا ستی/پ یکپ یرو برا ییما کانالها دینیب یم

 تصویر هنوز سلکت نکرده ام(
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بار فقط چراغ کانال اول )ترک  نی، منتاها ا میکن یباز م دیجد یو پترن میکن یم یددا کپجکانالها رو م نیا ینتها Ctrl+Cما با گرفتن  حال

 افتاد : یچه اتفاق مینی( ، ببمیچسبان ی)ممیکن یم ستینتها رو پ Ctrl+Vو با  میکن ینامربوط( رو روشن م

 
 

 یپکانالهارو بعد از ک یریمحل قرارگ کنهینم یفرق نیشده اند .بنابرا ستی( پKick) مونیاز کانال انتخاب ونیدر م یکی یبله ، نتها با فاصله 

 یکپ یدر زمان یانتخاب یکانالها یری.... . نتها با توجه به طرز قرار گ ایو  دیرو فعال کن یگروه بند لتریف ایو  دیکردن نتهاشون جابجا کن

 : All لتری( ، و با مدنظر قرار دادن فCtrl+C) یبردار

 

 
 

 خواهند شد . ستیپ
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 ها از بروسر به چنل رک)استپ سکوئنسر( : لیفا عی. فرستادن سر5

 چه سمپل( : نی)چه پالگ دیمدنظر روانتخاب کن کانال

 
 

 . (ردیگ یکانالِ در فهرست ، مبنا قرار م نی، اول دی)اگه چند تا کانال رو انتخاب کن

 کیبروسر چپ کل یلهایاز فا یکی ی: ابتدا رو دیرو باز کن دیکن نشونیگزیبا کانال موجود جا دیخوایکه م ییبه بروسر ، فولدرِ صداها دیبر

موجود در  یسمپل ها یصدا نکهیعالوه برا نییباال و پا یشیمایپ یدهایو کل Shift دی، حال با گرفتن کل دیتا به حالت انتخاب در آ دیکن

 . دیکن یم دیکه انتخاب کرده بود یکانال نیگزیآن ها رو جا نی، همچن دیشنو یم روبروسر 

.  نیبه داخل اون پالگ دیانتخاب شده در بروسر رو، درگ کرد لیروش در واقع شما فا نیباشه ، با ا نی، پالگ دیکه انتخاب کرد یکانال اگه

با اون همه نوشته  یکنم کمتر کس یبود و احساس م یواقعا طوالن یکنم ، آموزشِ پست قبل یعرض م ینکات هم در پست بعد یسر هی

 ارمیدر ب ویدی. اگه بخوام بصورت و ستین یزیمتنها واسش چ نیداشته ا زهیباشه و طرف انگ یریادگیر چند اگه هدف . ه ادیبتونه کنار ب

 یشتریب جینتا دیکاره ،با نیکشه و دنبال ا یکه واقعا زحمت م یو مکتوب باشه و کس یرسم دیاز نظر من اموزش با یکار منم راحت تره ول

 . رهیبگ
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متوقف  ی( و آن صدا متوقف نشده و شما برادیبهش گوش بد دی)خواستدیکرده ا کیدر چنل رک کل یحت ایدر بروسر  ییصدا. بارها رو 6

 نکهیو بعدِ ا دیو... استفاده کرد یلی، د وربیمثل ر ییاز افکتها ایتا آن صدا هم قطع شه . و  دیکار رو پخش و متوقف کرد کباریکردنش 

 : نهیصداهارو متوقف کرد؟ راهش ا دی. چطور با دیشنو یاونارو باز هم م یاما صدا دیکرد فمتوق کتونویموز

 
 

 . دیاستفاده کن Ctrl+H: یعنی انبرشیبهتره از م نیبنابرا ،دیتا صداهارو متوقف کن دیکن یرو ط ریهمه مس نیکه ا شهیاما هربار نم

 یازین نکهی،با ا دیکرد لیپروژه تونو تکم ی، اما وقت دیازشون استفاده نکرد چوقتی، اما ه دیرو واردِ چنل رک کرده ا ییوقتا کانالها یگاه. 7

و با حذفشون نتهاتونو از دست  دیبراش نت نوشت یپترن هیتو  دیشا دیده یچرا که احتمال م د،یحذفشون کن دیترس ی، م دیبهشون ندار

 :دیکن دایراحت اون کانالهارو پ یلیخ ریز ری. اما با رفتن به مس دیکن یپترنهارو بررس یهمه  دیبرطرف کردن شَکّتون شا یبرا ، دیبد

 
 

حال حاضرتون نداره ، به شما نشون داده  یدر پروژه  یکاربرد چیو ه دیبراشون نوشت ینت چیکه ه ییکانالها ی، همه  نهیگز نیبا انتخاب ا

 .  شهی(روشن مSelect؟ چراغ انتخابشون ) شهی. چطور نشون داده م شهیم
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در پروژه تون  یکاربرد چیکه ه ییها شنیصداها و اتوم نیجزو کانال ند ، بنابرا یو صداها همگ شنی( ،اتومVsti) نهایپالگ دیکن توجه

 . شنیم یبراتون عالمتگذار زینداشتن ن

خودتون تک تک  دیتونیم دیداشت شتریب یبه بررس ازیاگه ن ای.  دیو همه شونو حذف کن دیرو بفشر Alt+Deleteهمون لحظه  دیتونی* م

 . دینکن/دیحذفشون کن

 . دی، چرا که ازشون استفاده کرد شهینم ی، عالمتگذار دیازشون استفاده نکرد ستیل ی، اما در پل دیکه براشون نت نوشت یی*کانالها

استفاده  یچنل رک ، که ب( موجود در Audio) یویآد یلهایدر اف ال وجود داره که فا یا نهیدادم ( گز حیرو قبال توض نهیگز نی. )ا8

 : دیرو دنبال کن ریز ری(. مسویفقط آد دیکند)توجه کن یحذف م کیکل هیموندن رو فقط با 

 

 

 

 هستش : ریمس این استفاده از یساز شنیاتوم یاز راه ها یکی.9

 
 

 

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 365 

 

تکونشون  ای دیکن کیموردنظرتون کل دریاسال ای دریناب ، ف ی، ابتدا رو دیبلد باش دی. راهشو هم که فک کنم با ست نهیدو گز یکه دارا

 نی، بنابرا دیرو انتخاب کن Create Automation Clip ی نهیگز شیبعد یو در پنجره  دیزنیکادر قرمز رو م ی نهیگز دیری، بعد م دیبد

 .شهیساخته م شنتونیاتوم

بار  دی: فرض کن یساز شنیاتوم یکنم ، برا یادآوریرنگ رو بهتون  یکادر آب ی نهینبود بلکه خواستم گز یساز شنیهدفم آموزش اتوم اما

 . دیدیو تکونش م دیکن یم کیسراغ نابِ پن ، روش کل دیریو بعدش م دیدیتکونش م کمیو  دیکن یم کیناب ولوم کل یاول رو

پارامتر  یرنگ برا یکادر آب ی نهیناب پَن)پارامتر پن( ، با انتخاب گز یعنی یکادر قرمز واسه پارامتر قبل ی نهیبا انتخاب گز دیتونیم شما

 .دیبساز شنیناب ولوم )پارامتر ولوم( اتوم یعنیقبل تر 

 : نیا یعنی Multi Link To Controllersبه روشن کردن  یازین ،یساز شنیروشِ اتوم نی*استفاده از ا

 

 
 

 . ندارد

 

 

 یکردن پروژه تون استفاده م رهیذخ یبرا Flp لِیفا هیاز شماها در هنگام ساخت پروژه، کال از  یلی!!! دوستان ، خ حتهینص هینکته  نیا. 10

وجود نداشته باشه ، کل  یکاوریامکان ر نیحذف شه ، همچن ایکه بشه( و  شهیاوقات م یلیخراب شه)که خ لیاون فا یزمان هی، اگه  دیکن

 دیو دوست دار دیستین یکه ازش راض دیکرد یط یکه روند ساخت پروژه رو طور ادیم شیاوقات هم پ یلی. خ رهیزحماتتون هدر م

 .ستین ری( امکانپذویاف ال استد ی)پروژه Flp لیفا کیبا داشتن تنها  نیکه ا دیو از مراحل قبل تر شروع کن دیبرگرد
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 رهیذخ یقبل لیو رو فا دیکن ویس New Versionرو بصورت  دیجد Flp یها لی، فا دیکن یکه رو پروژه تون کار م یهر روز نیبنابرا

، اکثرتون هم  ستیهم ن ی. کار سخت هیکاف کباری، هر دفعه  دیکن رهیذخ دتریجد یها لیرو فا قهیبه دق قهیدق ستین نی. البته منظورم ا دینکن

 : ریمس نی، ا دیبلد

 
 

 

 : Ctrl+S انبریم دی، کل دیکن رهیذخ یقبل لیحال حاضر رو ، رو فا یپروژه  لیکادر قرمز رنگ ، فا ی نهیبا انتخاب گز

 

خواهد  یکند ، نام پروژه هم همان نام قبل یم رهیو ذخ جادیبراتون ا یدیجد یپروژه  لیرنگ ، نرم افزار ، فا یکادر آب ی نهیبا انتخاب گز ای

 دیتونیشد ، م ادیپروژه تون ز یها لی، اگه فا دیکار رو انجام بد نیا کباریکند )حتما هردفعه  ینام اضافه م یبه جلو یبود ، فقط اعداد

 ( . دیهارو حذف کن یقبل
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 :قسمت نیو از ا دیحال حاضرتون بساز یپروژه  یفولدر برا هی شهیاز نامرتب بودن بهتره که هم یریجلوگ یدادم( برا حی. )قبال توض11

 

 
 

 .  زدیپوشه بر نیمربوط به پروژه رو در ا یلهایفا یتا نرم افزار ، تمام دیکن یفولدر رو به نرم افزارمعرف
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 یا طناب سحرآمیز انتخاب در پیانورول و پلی لیست / آپشن مجیک لسو

 Select In Piano Roll & Playlist/Magic Lasso : 

 

 

 یمجموعه  ری( که از زMagic Lasso) زیابزار به نام طناب سحرآم نیا یها نهیاز گز یکیو  Selectابزار  یها نهیگز یدرباره  نباریا

 . دمیم حیهست ، توض Selectابزار 

 

 بدم: حیهاشو مختصر توض نهیتا گز دیکن کیابزار راست کل نی: رو ا انورولیهمون ابزار انتخاب در پ ای Select ابزار

 

 
 

نت رو به حالت انتخاب  یسر هیشما  دی، کارکردش هم مشخصه ، فرض کن (Deselectفعاله ) ریغ ریتصو نیاول : که در ا ی نهیگز-1

 .  دیکار رو انجام بد نیا دیتونیم نهیگز نی، با ا دیببر نیرو از ب یعالمتگذار نیا دیخواهی)رنگشون قرمز شده( و حاال مدیدرآورده ا
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 : دیاز پروژه تونو انتخاب کرده ا یقسمت دی، فرض کن دهیهم مف Time Barسلکت کردن  ید یبرا نهیگز نیا

 
 

 . دی( انتخاب کنDeselectرو) نهیگز نیا دیتونیم ،قسمت نیسلکت کردن ا ید یبرا

 Ctrl+Dعملکرد :  نیا انبریم

 

 . ندیآ ی( به حالت انتخاب در مستیل یو صدا )در پل شنیرول( / پترن ، اتوم انوینتها )در پ ی(: همه Select All) نهیگز نی. دوم2

 Ctrl+Aعملکرد :  نیا انبریم

 

 . کنهیهم کار م ستیل یعملکرد در پل نیا نی*بنابرا

 

 یسلکت کردن نت انتخاب شده  ی. بدون د کنهیانتخاب م یاز نتهارو بطور تصادف یکی:  Select One At Randomسوم  ی نهی.گز3

 کنه . یاضافه م یهم به نت قبل گهید ینت تصادف هی، دیآپشن استفاده کن نیاگه مجددا از ا ،یقبل

 . شنیانتخاب م یشتریب ی، نتها دیاستفاده کن انبریم نی، همانطور که گفتم اگه چند بار پشت سر هم از ا Shift+Rعملکرد :  نیا انبریم
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رول  انویموجود در پ ی. معموال نصف نتها کنهیانتخاب م ی: چند نت رو بطور تصادف Select More At Randomچهارم  ی نهی.گز4

 .ارهی( به حالت انتخاب در میتاشو به صورت رندوم )تصادف 10،  دیرول داشته باش انویتانت در پ 20. مثال اگه  کنهیرو انتخاب م

 Shift+Mعملکرد :  نیا انبریم

 

 قسمت : نی: با توجه به رنگ انتخاب شده در ا Select By Colorپنجم  ی نهی.گز5

 

 
 

 

 . ارهیحالت انتخاب درمنتهارو به 

 Shift+Cعملکرد :  نیا انبریم
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خواهد  ریدادم( رو اونا تاث حیکامل توض یقبل ی، که در اموزش ها تمی)نوسان در ر Swingکه عمل  یی:نتها Select Odd ی نهی. گز6

 : میدادم( جابجا کن حیکه قبال توض یاونارو)با روش دینوسان با جادیا یکه ما برا یینتها ، گهیبعبارت د ، کنهیگذاشت رو مشخص م

 

 
 

 Shift+Oعملکرد :  نیا انبریم

 

7 .Selected Muted یکه ب یی: نت ها ( صداMuteانوی( هستن )در پ  )یصدا هستن )در پل یکه ب ییو صداها شنیپترن ، اتوم -رول 

 . اوردی( رو به حالت انتخاب در م ستیل

8 .Select Possible Conflicts ینتها دیگه خواستاو  ادین شیپ یسیدر نت نو یتا مشکل ،کنه یهم رفتن رو انتخاب م یکه رو یی: نتها 

 مثال : ،دیجابجا کن ایرو حذف و  یاضاف

 
 

به حالت انتخاب در  نهیگز نیبازهم با انتخاب ا دیهم قرار بد یرو ، رو دی، چرا که صد تا نت اسال دیرو استثنا قائل ش دینکته : نت اسال

 . انینم

 

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi


 Instagram تکنیک ها و ناکت ریز  توسط وحید عباسکوهی ، Fl Studioآ موزش

 372 

 

9.Invert Selection ، نیا یعنی: انتخاب معکوس  : 

 که انتخاب نشده بودن رو سلکت کن ییسلکت ، بجاش نتها یکه انتخاب شده بودن رو د یی*نتها

 سلکت کن  یکه انتخاب شده بودن رو د ییکه انتخاب نشده بودن رو سلکت ، بجاش نتها یی*نتها

 Shift+Iعملکرد :  نیا انبریم

 را خواهد داشت . یعملکرد نیچن زین ستیل یدر پل نهیگز نی*ا

 

 : دی: فرض مثال شما چن تا نت /پترن و... رو به حالت انتخاب در آورده ا Select Time Around Selection ی.در بخش بعد10

 

 
 

 داشت : میهم سلکت خواه Time Barدر  نهیگز نیبا انتخاب ا

  Ctrl+Enterعملکرد :  نیا انبریم

 کنه . یهم کار م ستیل یعملکرد در پل نی*ا
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رو  ریز ریهست . تصو یقبل ای یبعد ی، سلکت )انتخاب( مارکرها Select Next Timeو  Select Previous Time ی نهی. دوگز11

 : دیریدر نظر بگ

 

 
 

 : Select Next Timeبا انتخاب 
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 : Select Previous Timeو با انتخاب 

 

 
 

 عملکرد : نیا یانبرهایم

Ctrl+Right :Select Next Time 

Ctrl+Left :Select Previous Time 

 کنه . یهم کار م ستیل یعملکرد در پل نی*ا
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12.Magic Lasso رول( انویاول ، قسمت ابزار پ ریقسمت )تصو نیهم در هم  ، دیرو فعال کن نهیگز نی( ازی:طناب جادو )سحر آم 

 

 
 

 

 قسمت : نیو هم در ا دیفعالش کن دیتون یم

 
 

 . انیکه به حالت انتخاب در م دینیب ی، م دیصدا بچرخون ایو  شنیکه فعاله، اونو به دورِ چن تا نت ، پترن ، اتوم ی؟ وقت هیاما کارش چ
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 دو نت چرخوندم : نیمن االن نشانگر موس رو دورِ ا

 
 

فقط با چرخوندن  گهی، د میانتخاب شده اضافه کن ینتها نیبه ا گهینتِ د یسر هی میکه به حالت انتخاب در اومدن . حاال اگه بخوا مینیب یم

 ههمرا دی) چرا که عمل انتخاب شما تموم شده( ، بلکه بادیابیامر دست  نیبه ا دیتون یپترن و...( ،نم،دورِ نتها /داده ها)نت  ،نشانگر موس

آن رو  کباریچرخاندن نشانگر موس ،  نیدر ح ایو  دیرو نگه دار Shift دیپترن و...( ، کل،چرخاندن نشانگر موس به دور داده ها)نت

 : دیبفشر
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 . دیهم استفاده کن Shift یاز دکمه  دیو با ستین ینت ، فقط چرخاندن نشانگر موس به دور آن نت کاف کیانتخاب تنها  ی*برا

و تک تک آنهارو با چرخوندن  دیاستفاده کن Shift دی( از کلستنیکه در کنار هم ن ییمنفصل از هم )نتها یاز نتها یسر هیانتخاب  ی*برا

 . دیموس به دور اونا ، انتخاب کن

 .هیکه در کنار همن( ، فقط چرخاندن موس به دورِ همشون کاف ییمتصل )نتها یانتخاب نتها ی*برا

، بلکه نشانگر موس رو  دیعمل رو انجام بد نیتک تکشون ا یکه برا ستین نیمنظورم ا دیبه دور نتها بچرخون گمیمن م نکهی*توجه : ا

 . دی، بذار دیکرد جادیکه ا ی، تا همه رو در حلقه ا دیطناب به دور همشون بچرخون هیهمانند 

 

Selected By Select Source در ابزار  دیجد نهیگز هیهم وجود داره)البته نه همشون( ، فقط  ستیل یپل یرو که ذکرکردم برا ی: نکات

Selectوجود داره که کارشم مشخصه : ستیل ی)انتخاب( پل 

 
 

.  دیکن یرو انتخاب م Selected By Select Source ی نهیصدا رو( ، گز هی یحت ایو  3)مثال پترن دیکن یرو انتخاب م یشما سورس

کار به شما  نیاستفاده شده باشه( ، با ا)حاال هر چند بار ادیسورس استفاده شده باشه ، به حالت انتخاب در م نیکه ا ستیل یپل یدر هرجا

 به کار رفته . ییمدنظرتون در چه جاها رسکه سو فهمونهیم
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 : نکات ریز ، تغییر میدی کانال ، ذخیره کردن نت ها در کلیپ بورد

 

برش  دیخواهیم که یپترن ، نت و... و محل یازش خبر داره ، نشانگر موس رو ، رو ی( وجود داره که کمتر کسسیبرش )اسال ی. نوع1

 شد( . سیکه برش خورد)اسال دینیب ی، م دیرو بفشر Insert یدکمه  بوردی، حاال از ک دیبخوره بذار

 

2 .Swap to Brush یو برا دیبچسبان ستیل یدر پل دیتوان ی/پترن و... رو م پیکل هیبه قلم مو ، در ابزار مداد شما فقط  ضی:تعو 

 :دیپشت به پشت پترنهاتونو بچسبون دیتوان یم Shift دینگه داشتن کل انبری، اما با م دیازمندیمجدد ن یها کیچسباندن پشت سر هم، به کل

 
 

 . دیعمل رو انجام بد نیا Paintو فقط با ابزار  Shift دیبدون کل دیتونیم نی، همچن ومدیروش خوشتون ن نینکته : اگه از ا

 . دینت رو مشخص کن یبا درگ موس ، درازا دیتوان ی، م دیرو نگه دار Shift دیرول ، با ابزار مداد اگه کل انویپ در

 شده باشه . زیاسنپتون کوانتا یکه با توجه به منو دیسیرو بنو ینت کیو چپ کل Shift دیبا نگه داشتن کل ای

 ی)طوردیسیبه صورت مونو نت بنو دیتوان یبه جهات مختلف ، م دیو درگ کن کیو چپ کل دیرو نگه دار Shift دیاگه کل Paintابزار  در

 یینتها تک صدا گهی. به عبارت ددیسیآکرد بنو دیتون یتونن همزمان اجرا شن ، مثال نم یعنوان دو نت نم چیکه به ه دیکن یم یسینت نو

 هستن ( .
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و نگه  میکن کیکل ینت یگذاشتم که اگه رو گوشه  یموس آموزش یکردن نت/پترن و... انتخاب شده : قبال در رابطه با کارکردها زی. کوانتا3

 . شهیم زیبهتر بگم کوانتا ای شهیخط با توجه به اسنپ ، متصل م نی، به اول میدار

 نامناسب قرار دارد : یو... درمکان ی، پترن ی: اگه نت گهیروش د هی

 

 
 

سمت راسته( راست  ی، گوشه  ریتصو نینت ، پترن و... مد نظر )که در ا یگوشه  یو رو دی)سمت راست( رو نگه دار Alt دیکل دیتوانیم

 : دیکن کیکل

 

 
 

 . نطوریهم هم شنی، اتوم ویپترن ، آد یبرا

 . کنهینم زیقرار داشته باشه ، کوانتا Noneشود. اگه رو  ی( انجام مSnapکار با توجه به حالت اسنپ) نی* ا

،  شیرایو ماتیاز سمت چپ رو از تنظ شیرایابتدا و دی، با دیکن زیسمت چپِ نت ، پترن و ...( کوانتا ی* اگه از سمت چپ هم )گوشه 

 .دیفعال بذار
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Quick Quantize  :و بش  کنهیم زیهم وجود داره که هم چپ و هم راستِ )شروع و انتها( نت مد نظر رو کوانتا عیسر زینوع کوانتا هی

،  کنهیجادو نم زیروبه رو شه . در کل کوانتا ییو ممکنه با خطاها رهیگیانجام م عیسر یلیخ زینوع کوانتا نی. ا Quick Quantize گنیم

 فلش قرمز رنگ: رِیاز مس زینوع کوانتا نی. اما ا دینواخته باش یاشتباه زمان نینت ها رو با کمتر دیشما با

 
 

 قابل اجراست .

 Ctrl+Q: انبرشیم

 

*Quick Quantize Start Times نت کار داره)سمت  یبه ابتدا زینوع کوانتا نیکه با فلش سبز مشخص شده، ا زیاز کوانتا گهی: نوع د

 .کنهیم زشیچپ( و با توجه به حالت اسنپ ، کوانتا

  Shift+Q:انبرشیم

 رود . یم شیپ عتریسر دکارهایاستفاده کن انبرهایم از

*Quantize ینتها دیتونیکه م نهیقسمتش ا نی. مهم تر هیگسترده تر از حالت قبل کمیکه  شهیباز م یمشخصه ، پنجره ا یکه با رنگ آب 

 . دیکن زیشده تون کوانتا رهیذخ یحال حاضرتونو با توجه به الگو
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 Save To ی نهیو گز Filesرول و  انویپ یها نهیبه قسمت گز دی، بر دیسینت بنو یسر هی:  MIDI clipboard. چسباندن از 4

Clipboard رول ، انویپ یها نهیگز ریمس گهیپترن د ایو  گهیکانال د هی. حاال تو  دیرو بزنFiles ی نهیو گز Paste From Midi 

Clipboard دیتون یکردن )چسباندن( م ستیپ یرول . برا انویتو پ انی، م دیکرده بود رهیبورد ذخ پیکه در کل یینتها دینیب ی، م دیرو بزن 

 . دیاستفاده کن Ctrl+Shift+V:  انبریاز م

 دیتوان یم دیکرده باش یکپ تیب 64اگه از اف ال  ی)حت دیاون نت هارو بچسبون دیتون یباز م دیکه نرم افزار رو باز و بسته کن نهی*جالب ا

 (.دیبچسبون تیب 32در اف ال 

 

 ییکه نتها نهی. علتش ا ادیدر نم ییاجراش کنه ، اصال ازش صدا)ساز( نتونسته نیپالگ هیاما  دیباز کرد یا یدیم لیاومده که فا شی. بارها پ5

 یافتیرکانال د نیخود پالگ یاز رو دیبا ای نینداره . بنابرا یازش ورود نیکه پالگ شهیداره اجرا م یکانال یدیدر م دیرولتون نوشت انویکه تو پ

)رنگ نتهاتونو عوض دیکانال نتهاتونو عوض کن یدیرول م انویبرعکس در پ ای(، و دمینم حی)که توض حیبه کانال صح دیبد رییرو تغ یدیم

 . کشهیطول م یلیکه خ ی( اما چطور؟ دستدیکن

 : راهکار

 نوشته شده ان : 7کانال  یدیدر م ریز ینتها

 
 

نتها اعمال  یرو همه  رییتغ نیو گرنه ا دی، اگه چن تا نت خاص ، مدنظرتونه که انتخاب کن 1کانال  یدیانتقالشون بدم به م خوامیمن م

 ندارم ،  ینتهام اعمال بشه ، پس به انتخاب نتها کار یرو همه  خوامی، من م شهیم
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 رنگ( : نیکنم )اول یرو انتخاب م 1کانال  یدیم

 
 

 کنم : یرو دنبال م Files/Edit/Change Color: ریمس

 
 

 .  1کانال  یدینتهامون رفتن رو م

 . دیاستفاده کن Alt+C: انبری، از م هیطوالن ری*اگه اون مس

 یها حالت مالت نیپالگ ی. بعض دیسینت بنو نیچن تا پالگ یرول برا انویپ هیدر  دیتونی،م هیدیکانال( مبحث مف یدیرنگها )م نی*مبحث ا

مثل  یینهای. پالگ دیساز داشته باشتا  16رول  انویپ هیو در  دیقرار بد 16تا  1 ی، در کانالها دیساز رو لود کن نیچند دیتونیچنل دارند و م

 داره ... . یادیز یکاربردها میو تنظ یدر آهنگساز نیو .... . ا انیلی، تر تاکتکن

هم احتماال در  یپست بعد 2،  شهیبا سرعت کم مطلب گذاشته م ایبسته خواهد شد و  ای گهیپست د 2آموزش ها احتماال )فعال( تا  نیا

 خواهد بود . انبرهایرابطه با م
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 ویاف ال استد یانبرهایم

 

 کرد.  میخواه یاف ال رو بررس یانبرهای، م یدر پست حاضر و پست بعد نیآموزش ها داشتن ، بنابرا نیتو ا یادیز یطرفدارا انبرهایم

 . دیرو خاموش کن Typing Keyboard To Piano Roll ی نهیگز دیکن ، با یعمل م دیکل هیکه فقط با  ییانبرهایبه م یابیدست ی*برا

 

 

 . عملیات فایل :1

 

Keys/Action File Operations  

Ctrl+O باز کردن فایل  

Ctrl+S ذخیره کردن فایل  

Ctrl+N ذخیره در نسخه ی جدید  

Ctrl+Shift+S ...ذخیره بعنوان 

Ctrl+R صادر کردن فایل ویو  

Ctrl+Shift+R  3صادر کردن فایل  ام پی  

Ctrl+Shift+M صادر کردن فایل میدی  

Alt+0,1..9 0،1،2بازکردن پروژه های اخیر  

Ctrl+Shift+H تنظیم مجدد پنجره ها 
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 .انتخاب الگو2

 

Keys/Action Pattern Selector (Numpad) 

  9تا  1انتخاب پترن های  9..1

  پترنِ )الگو( بعدی +

  پترنِ)الگو( قبلی -

F4 پترنِ)الگو( خالیِ بعدی  

 

 

 

 . چنل رک و استپ سکوئنسر3

Keys/Action Channel Rack & Step Sequencer  

 کانال اول 10بی صدا/با صداکردن  0 ,9...1

Ctrl+1..9,0  )کانال اول 10سولو/غیرسولو)تکنوازی 

Up-Arrow انتخاب کانال قبلی 

Down-Arrow انتخاب کانال بعدی 

Page Up گروهِ بعدیِ کانال ها 

Page Down گروهِ قبلیِ کانال ها 

Alt+Del حذف کانال های انتخاب شده 
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Alt+Down-Arrow انتقال کانال های انتخاب شده به یه پله)طبقه( پایین 

Alt+Up-Arrow انتقال کانال های انتخاب شده به یه پله)طبقه( باال 

Alt+C کردن کانالی مشابهِ کانالهای انتخاب شده( کلونِ کانال های انتخاب شده )اضافه 

Alt+G گروه بندی کانال های انتخاب شده 

Alt+M 
فعال/غیرفعال کردن انتخاب کننده های تعویض میکسر ترک )کادری که در کنار کانال های قرار دارد 

 و با آن کانال مدنظر رو به میکسر مدنظرتون روت می کنید(

Alt+P ارسال به پیانو رول  

Alt+R (از ابزار قسمتِ ابزار های پیانو رولدر اوردن یتصادف ای یبصورت اتفاق ، ) Randomize 

Alt+U خارج شدن از حالت فشرده( کردن کانال های انتخاب شده (Unzip  

Alt+Z فشرده سازی( کانال های انتخاب شده(Zip  

Ctrl+Alt+R Force restretch of all Audio Clip Channels : stretchمجدد فایل های آدیو 

Ctrl+Enter  Toggle Track Inspector!!!بازرس ترکها : 

Ctrl+Shift+C کلونِ)نوعی رونوشت( محتویات کانالها در پترن بعدی  

Ctrl+C رونوشت)کپی( گرفتن از استپ ها و نت های پیانو رول  

Ctrl+V  رول)که با میانبر قبلی رونوشت گرفتیم(چسباندنِ )پیست کردن( استپ ها و نت های پیانو  

Ctrl+X برشِ )کم کردن( استپ ها و نت های پیانو رول  

Shift+Up-Arrow کانال باالیی رو انتخاب کن 

Shift+Down-Arrow کانال پایینی رو انتخاب کن 

Shift+Ctrl+Left-

Arrow 

 تغییر مکان استپ ها)نت ها( ، یه پله به سمت چپ

Shift+Ctrl+Right-

Arrow 

 تغییر مکان استپ ها)نت ها( ، یه پله به سمت راست
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 .ضبط ، پخش و ترنسپورت4

Keys/Action Record / Playback / Transport  

Backspace ) فعال/غیرفعال کردن سطر،ردیف / نبود قالب زنی )فعال / غیر فعال کردن اسنپ 

Space ِپخش شروع / توقف 

Ctrl+Space  / در پخش وقفهشروع 

L جابجا شدن بین دو حالت پترن / آهنگ Pattern/Song mode) ) 

R )روشن/خاموش کردنِ ضبط )در حین پخش نیز کار می کند 

0 (NumPad) 
سریع، بطرف جلو حرکت کردن/پخش با سرعت باال )در هنگام پخش پروژه با نگه داشتن این میانبر ، 

 ت باالتری پخش می شود(پروژه تون با سرع

/ (NumPad)  میزان قبلی در حالت آهنگ(Song mode) 

* (NumPad)  میزان بعدی در حالت آهنگ(Song mode) 

Ctrl+E  انتخاب( جابه جا شدن به حالت ویرایش پلهStep Edit mode) 

Ctrl+H توقف همه ی صداها 

Ctrl+T  تعویضِ صفحه کلیدِ تایپ به پیانو ، همچنین( بالعکسtyping keypad to piano keypad ) 

Ctrl+B 

دوبل کردن : دو نسخه ای کردن انتخاب شده/ها)نت ها ، پترن ، صدا ، اتومیشن( ، اضافه کردن نسخه 

ی جدید به سمت راست)با حفظ فرم(  .  اگر چیزی رو انتخاب نکنید رو همه ی پارامترهای 

میتونید قسمتی از تایم الین رو انتخاب کنید و سپس از این موجود)نت ، پترن و ...( اعمال میشه . 

 گزینه استفاده کنید ، در اینصورت هم کار می کند .

Ctrl+M فعال/غیر فعال کردن مترونوم 

Ctrl+P فعال/غیر فعال کردن شمارش معکوس برای ضبط 

Ctrl+I 
 wait for input to startتغییر حالت به منتظر ورودی )سیگنال( برای شروع ضبط )

recording) 
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 (Window Navigation. پنجره ها )5

Keys/Action Window Navigation  

Tab 
 چرخیدنِ تو در توی پنجره ها )بین پنجره ها جابجا شوید(

F8  باز کردن( نشان دادن همه ی پالگین هاPlugin Picker) 

Enter تغییر حالت بین حداکثر /حداقل اندازه ی پلی لیست 

Esc 
  بستن پنجره

F1 ( !کمک برای اینHelp) 

F5 
 نمایش / عدم نمایش  پلی لیست

F6 نمایش / عدم نمایش  استپ سکوئنسر/ چنل رک 

F7 
 نمایش / عدم نمایش پیانو رول

Alt+F8 نمایش / عدم نمایش بروسر 

F9 
 نمایش / عدم نمایش میکسر

F10  ِنمایش / عدم نمایش تنظیماتMIDI 

F11 
 نمایش / عدم نمایش پنجره ی اطالعات آهنگ

F12 بستن همه ی پنجره ها 

Ctrl+Shift+H 
 مرتب کردن پنجره ها )و پنل ها(
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 . میکسر :6

Keys/Action Mixer 

Alt+Left-Arrow / 

Right-Arrow 

 انتقال/جابجا کردن میکسر ترک/ها به چپ /راست

Alt+L روت شده اند )متصل شده اند( رو انتخاب کن کانالهایی که به میکسر ترکِ حال حاضر 

Alt+W  ِتغییر حالت به دو حالت نمایشPeak-meter/ Wave view 

Ctrl+L )کانالهای انتخاب شده رو به میکسر ترک حال حاضر روت کن )متصل کن 

Shift+Ctrl+L 

بعدی)بصورت تک تک( کانالهای انتخاب شده رو بترتیب از میکسر ترکِ مد نظر تا میکسر ترکهای 

 روت کن )متصل کن(

Shift+Mouse-Wheel 
 )اینبار با استفاده از موس( انتقال/جابجا کردن میکسر ترک/ها به چپ /راست

Ctrl+Shift+Left-Click 
 انتخاب میکسر ترکهای متعدد )با این میانبر چند میکسر ترک رو به حالت انتخاب در آورید(

Ctrl+Shift+S  میکسر ترکذخیره کردن 

F2 تغییر نام میکسر ترک انتخاب شده 

S )سولو کردن میکسر ترک/های فعلی )میکسر ترک/های انتخاب شده 

Alt+S 

Alt Solo  فعال کردن میکسر ترک فعلی و همه ی ترکهایی که به آن و یا از آن روت شده ان :

 )میکسر ترکهایی که به گونه ای با میکسر ترکی فعلی ارتباط دارند(

Alt+R 

بارگزاری )اکسپورت ، صادر کردن( میکسر ترک/های آرم دار)اونایی که آرمِ دیسک رکوردینگ 

 Waveبراشون فعاله(به فایل 
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 . پلی لیست7

Keys/Action Playlist action 

B Paint toolابزار نقاشی کردن ، رنگ آمیزی : 

C Slice toolابزار برش : 

D Delete toolابزار حذف : 

E Select toolابزار انتخاب : 

P Pencil toolابزار مداد : 

S Slip edit tool)ابزار ویرایش بصورت سُر دادن )لغزاندن : 

T Mute toolابزار بی صدا کردن : 

Y Playback toolابزار پخش : 

Z Zoom tool)ابزار زوم )بزرگنمایی/کوچک نمایی : 

Alt 

Bypass snap (very useful when combined with other modifiers) کنار گذاشتن :

اسنپ یا قالب بندی . اگر این کلید رو بگیرید ، خطوط رو کار شما تاثیری نمیذار و هر جایی که 

دوست داشتید رو می تونید برش دهید ، یا هر جایی که دوست داشتید فایل رو بچسبونید ، در کل 

 این کلید رو نگه داشتید ،غیر فعال میشن تا زمانی که  Snapخطوط آهن ربا یا همون 

Alt+G  انتخاب شده ها رو از گروه بندی خارج کن 

Alt+P Open the Piano roll or channel depending on what's selected in the Playlist 

Alt+T Add Time marker اضافه کردن نشانگر زمان : 

Alt+/* and 

Ctrl+Alt+/* 

بعدی/ قبلی )در صورت وجود( ، دو میانبر: یکی فقط به مارکرهای بعدی/قبلی میپره ، پرش به نشانگر 

و در یکی دیگه عالوه بر پرش به مارکربعدی/قبلی ، تایم الینِ مربوط به آن مارکر رو به حالت 

 انتخاب در می آورد .

Alt+ Right-click )...شنیدن کلیپ انتخاب شده)پترن ، صدا و 
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Alt+ Right-Shift 

روبگیرید و چپ کلیک کنید تا ابزار  Right-Shiftقالب بندی آزاد در زمان استفاده از ابزار برش . 

)راست کلیک کنید ابزار برش فعال میشه ، اما به رنگ قرمز یعنی فایل مدنظرتونو  برش فعال شود

رو برش بدید ، هرجایی که دوست داشتید  Altعالوه بر برش حذف نیز می کند( ، حاال با نگه داشتن 

 اسنپ رو کار شما تاثیری نمیذاره . 

Ctrl+A انتخاب همه ، به حالت انتخاب در آوردن همه 

Ctrl+B 

دوبل کردن : دو نسخه ای کردن انتخاب شده/ها )نت ها ، پترن ، صدا ، اتومیشن( ، اضافه کردن نسخه 

رو همه ی پارامترهای موجود  ی جدید به سمت راست )با حفظ فرم(  .  اگر چیزی رو انتخاب نکنید

اعمال میشه . میتونید قسمتی از تایم الین رو انتخاب کنید و سپس از این گزینه استفاده کنید ، در 

 اینصورت هم کار می کند .

Ctrl+C رونوشت )کپی( گرفتن از انتخاب شده ها 

Ctrl+D Deselect selection  :ِانتخاب عدم انتخاب !!! 

Ctrl+P Performance Mode حالت نمایش/اجرا : 

Ctrl+T Add Time Marker  :اضافه کردن نشانگر زمان 

Ctrl+V )چسباندن )پیست کردن فایلهایی که قبال ازشون رونوشت داشتیم 

Ctrl+X برش)کم کردن( انتخاب شده ها 

Ctrl+Alt+G  لیست/پیانورولتون رنگ انتخاب کنید.شبکه ی رنگ!  پنجره ای که در آن میتونید برای پلی 

Ctrl+Alt+Home اجازه دادن برای ویرایش پترنها ، اتومیشن و... از سمت چپ 

Ctrl+F8 .باز کردن عواملی )پترن و کانال( که در ساختن پروژه نقش دارند 

Ctrl+Ins .اضافه کردنِ فضا به تایم الینی که به حالت انتخاب در آورده اید 

Ctrl+Del )حذف همه ی  فضایی که در تایم الین انتخاب کرده اید)عالمتگذاری کرده اید 

Ctrl+Enter تایم الین روطوری انتخاب کن که پیرامونِ انتخاب شده ها قرار بگیره 

Ctrl+Left-

Arrow/Right-Arrow 

قب ، تایم به اندازه ای که تایم الین رو به حالت انتخاب در آوردم ،به همان اندازه به سمت جلو/ع

 الین رو به حالت انتخاب در آور

Ctrl+Left-click انتخاب کردن ، به حالت انتخاب در آوردن 
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Ctrl+Shift+Left-click 
Add to selectionبا این میانبر میتونید چندین پترن ، نت و ... رو انتخاب  : اضافه کردنِ انتخاب ،

 کنید حتی اگه در کنار هم نباشند .

Ctrl+Shift+Right-

click 

 رو کلیپ انتخاب شده زوم کن)بزرگنمایی/حالت قبلی( 

Ctrl+Right-click 
زوم روی انتخاب شده ها /همچنین با این میانبرها درگ کنید)بکشید( و کادر زوم رو ایجاد کنید ، بعد 

 از رها کردن زوم به همان میزان اعمال می شود .

Del / پترن ها و ...( حذف انتخاب شده ها ) نت 

Double Left-click on 

clip/pattern 

 (رول انویکانال، پ ماتیبه عنوان مثال تنظباز کردن اطالعاتِ )خصوصیات( نت ها / کلیپ ها و... )

Home انتقال نشانگرِ پخش به شروعِ )آغاز( پلی لیست 

Insert Key .برش دادن منطقه ای که نشانگر موس در روی آن قرار دارد 

Left-Shift+Left-click 

(on Playlist) 

 اضافه کردن کلیپ / پترن و ....

تغییر اندازه ی کلیپ/ پترن و...) روی چپ / راست یکی از دو کلیپ ، پترنی که در مجاورت هم قرار 

آنهارو به سمت چپ/ راست بکشید ، با اینکار یکی از  Shift دارند ، کلیک کنید ، و با نگه داشتن 

 ها کوچک و دیگری بزرگ می شود ، یا همچنین برعکس( کلیپ/پترن

Left-Shift+Right-

click 

Pan view  ِحالت نمایش :Pan 

Middle mouse 

button 

Pan view  ِحالت نمایش :Pan   . کلیک)میدل( کنید ، نگه دارید و به جهتی دلخواه بکشید : 

PgUp / PgDown  افقی(بزرگنمایی/خارج شدن از حالت بزرگنمایی( 

Pencil tool + Shift 

Swap to Brush  :در ابزار مداد شما فقط یه کلیپ /پترن و... رو می توانید در  به قلم مو ضیتعو ،

پلی لیست بچسبانید و برای چسباندن پشت سر هم، به کلیک های مجدد نیازمندید ، اما با این میانبر 

 پترنهاتونو بچسبونید می توانید پشت به پشت Shiftیعنی نگه داشتن کلید 

Right-click حذف نت / پترن و... انتخاب شده 

Right-Shift+Left-

click 

برش دادن کلیپ / پترن )باال/پایین کلیپ/پترن ها کلیک کنید و بصورت عمودی درگ کنید ))بکشید(( 

) 
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Right-Alt+Right-

Shift+Left-click 

 رو رها کنید ، اسنپ فعال میشود(  Altبرش عمودی کلیپ ها )اگر  

Right-Shift+Right-

click 

برش دادن کلیپ / پترن و حذف قطعه ی کوچک تر)باال/پایین کلیپ/پترن ها کلیک کنید و بصورت 

 عمودی درگ کنید ))بکشید(( (

Right-Alt+Right-

click 

درمکانی نامناسب قرار دارد میتوانید با کوانتایز کردن نت/پترن و... انتخاب شده ،اگه نتی ، پترنی و... 

 ( انجام می شود.Snap این میانبر آنها را کوانتایز کنید ، این کار با توجه به حالت اسنپ)

Right-Alt+Left-click بی صدا کردنِ پترن ،صدا و... انتخاب شده 

Shift+C انتخاب همه ی کلیپ ها با توجه به کلیپ انتخاب شده ی حال حاضر 

Shift+G گروه بندی کردن کلیپ های انتخاب شده 

Shift+I انتخاب معکوس 

Shift+Q  کوانتایز سریع زمان شروع کلیپ ها 

Shift+Left-

Arrow/Right-Arrow 

 انتقال انتخاب شده/ها به چپ / راست

Shift+Up-

Arrow/Down-Arrow 

 انتقال انتخاب شده/ها به باال/پایین

Shift+Left-click (on 

clip/pattern) 

Clone  کلون )نوعی رونوشت( : کلید   :Shift  رو نگه دارید و رو کلیپ/پترن مدنظرتون چپ کلیک

 کنید و آن را به سمتی بکشید(

Shift+mouse-wheel 

(on Clips) 

جای کلیپ / پترن ها رو جابجا می کند ،نشانگر موس روی هِدِرِ کلیپ / پترن بذارید، اما اگه نشانگر 

رو پایین تر قرار بدید ، طوری وانمود می کنه که انگار دارید محتویات کلیپ رو جابجا می موس 

 کنید)با اینکه بازهم پترن در حال انتقال است( .

Shift+M  )جابجا شدن / سوئیچ کردن به حالت)کشش stretch mode در قسمت ،Audio Clips 

Shift+mouse-wheel 

(on Track label 

area) 

 ردن مجدد کلیپ ها )رو منطقه ی برچسبِ ترک ،غلتک رو بچرخونید ( مرتب ک

Shift + 0 (zero) 
مرکز پلی لیست برای پخش ، صفحه رو به جایی می برد که نشانگر پخش ظاهر شود ، طوری که 

چند بار پشت سرهم این میانبر رو بگیرید نشانگر رو دقیقا به وسط منتقل می کند ، یعنی چیزی شبیه 
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)از شماره های باالی کیبورد  Scrolls To Reach Times Markers (Auto Scroll)د عملکر

 استفاده کنید(

Shift + 1 to 3   )زوم بیشتر(  )از شماره های باالی کیبورد استفاده کنید( 3تا 1مراحل زوم افقی : از )زوم کمتر( 

Shift + 4  )زوم افقی ، نمایش همه )از شماره های باالی کیبورد استفاده کنید 

Shift + 5 )زوم کردن کلیپ/ پترن انتخاب شده )از شماره های باالی کیبورد استفاده کنید 

Shift + 6 

Fit Performance Zone to Playlist (numbers above typing keys) 

 

 کارایی بیشتری )هماهنگی( بیشتری داردمناسب ترین ناحیه ای که با پلی لیست 
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 . پیانورول8

Keys/Action Piano roll action 

NOTE: نکته : برخی از میانبر ها فقط در حالتی که ایزار مداد فعال باشد ، کار می کنند 

B Paint toolابزار نقاشی کردن ، رنگ آمیزی : 

C Slice toolابزار برش : 

D Delete toolابزار حذف : 

E Select toolابزار انتخاب : 

F ...نشان می دهد پارامترهای پایینِ پیانو رول : ولوسیتی ، پن ، ریلیز و 

G کانال باالیی رو انتخاب کن ، پیانو رولش رو نمایش بده 

H کانال باالیی که دارای نت هست رو انتخاب ، پیانو رولش رو نمایش بده 

J  که دارای نت هست رو انتخاب ، پیانو رولش رو نمایش بدهکانال پایین 

K کانال پایینی رو انتخاب کن ، پیانو رولش رو نمایش بده 

M Toggle Keyboard view mode 

O حالت نت نویسی پورتامنتو 

P Pencil toolابزار مداد : 

T Mute toolابزار بی صدا کردن : 

Y Playback toolابزار پخش : 

Z Zoom tool)ابزار زوم )بزرگنمایی/کوچک نمایی : 

Alt 

Bypass snap (very useful when combined with other modifiers) کنار گذاشتن :

اسنپ یا قالب بندی . اگر این کلید رو بگیرید ، خطوط رو کار شما تاثیری نمیذارد و هر جایی که 

ی که دوست داشتید فایل رو بچسبونید ، در کل دوست داشتید رو می تونید برش دهید ، یا هر جای

 تا زمانی که این کلید رو نگه داشتید ،غیر فعال میشن  Snapخطوط آهن ربا یا همون 
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Alt+A Arpeggiator فراخوانی ابزار ایجاد/ساخت آرپژ : 

Alt+B 

 نشان دادن  کمک کننده ی نت نویسی!!!

  Helpersاز مسیر  Note Grid Highlightsفعال/غیرفعال کردن گزینه ی 

Alt+C تغییر رنگ نت های انتخاب شده با توجه به رنگ انتخاب شده 

Alt+E :  Riff machineابزار ساخت ریف  

Alt+F Flam ابزاری که زائده ای )نت تزیینی( به نت/نت ها اضافه می شود : 

Alt+G انتخاب شده ها رو از گروه بندی خارج کن 

Alt+K  ابزارKey Limiter/Transposer 

Alt+L  Articulate tool...ابزار کوتاه و بلند کردن نت ها / برای ایجاد استاک کاتو،لگاتو و : 

Alt+N 
سوئیچ کردن به حالت نمایش ویو ، فایل ویوی رو درگ کنید به داخل پیانور رول سپس با این میانبر 

 Helpersنتیجه رو ببینید /از گزینه های قسمت 

Alt+O  باز کردن ابزارLFO برای ویرایش پارامترهای زیر پیانو رول ، 

Alt+Q Quantize کوانتایز : 

Alt+R  Randomize ابزار تصادفی کردن : 

Alt+S Strum ابزار ایجاد استرام : 

Alt+U Chop ابزار ریز ریز کردن / تکه تکه کردن : 

Alt+V نمایش / عدم نمایش سایه ی کانال ها 

Alt+W ابزار Claw Machine   

Alt+X  ابزارClaw Machine 

Alt+Y  ابزارScore Flipper 

Alt+Mouse wheel 
تغییر پارامتر های زیرین پیانو )توجه کنید که نشانگر موس رو ، نزدیک و یا روی نت مدنظرتون قرار 

 بدید و از این میانبر استفاده کنید(
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Alt+Arrow keys 
نتهای انتخاب شده یا همه ی نتها ، در صورتی که نتهای خاصی رو انتخاب  تغییر موقعیت )پوزیشن(

 نکرده اید

Ctrl+A انتخاب همه ، به انتخاب در آوردن همه 

Ctrl+B 

دوبل کردن : دو نسخه ای کردن انتخاب شده/ها)نت ها ، پترن ، صدا ، اتومیشن( ، اضافه کردن نسخه 

ر چیزی رو انتخاب نکنید رو همه ی پارامترهای موجود ی جدید به سمت راست)با حفظ فرم(  .  اگ

اعمال میشه . میتونید قسمتی از تایم الین رو انتخاب کنید و سپس از این گزینه استفاده کنید ، در 

 اینصورت هم کار می کند .

Ctrl+C رونوشت )کپی( گرفتن از انتخاب شده ها 

Ctrl+D Deselect selection  :ِانتخاب عدم انتخاب!!! 

Ctrl+G  ابزارGlue  چسباندن/یکی کردن نتهایی که در مجاورت هم قرار دارند : 

Ctrl+I 

Insert current controller value  از گزینه های:Edit   ، فرض کنید از قسمت زیر پیانو رول ،

کار رو ( ، مثال برای ولوم یه ساز این Events( پارامتری ساختید )مبحث Controlدر قسمت کنترل )

انجام دادید ، در نتیجه در زیر پیانو رول ، پارامتری که تهیه کردید، مشخصه . حاال پارامتر اصلی رو 

)ناب /اسالیدرو... اصلی رو( جابجا کنید و بیایید تو پیانو رول از این میانبر استفاده کنید ، می بینید که 

 غییر خواهد کرد.پارامتر زیر پیانورولتون هم متناسب با پارمتر اصلیتون ت

Ctrl+L Quick legato )ابزار لگاتو )سریع : 

Ctrl+M  وارد کردن فایلMIDI 

Ctrl+Q  کوانتایز سریع 

Ctrl+U Quick Chop 

Ctrl+V )چسباندن )پیست کردن فایلهایی که قبال ازشون رونوشت داشتیم 

Ctrl+X برش)کم کردن( انتخاب شده ها 

Ctrl+Alt+G  شبکه ی رنگ!  پنجره ای که در آن میتونید برای پلی لیست/پیانورولتون رنگ انتخاب کنید 

Ctrl+Alt+Home اجازه دادن برای ویرایش پترنها ، اتومیشن و... از سمت چپ 

Ctrl+Delete )حذف همه ی  فضایی که در تایم الین انتخاب کرده اید)عالمتگذاری کرده اید 
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Ctrl+Enter روطوری انتخاب کن که پیرامونِ انتخاب شده ها قرار بگیره تایم الین 

Ctrl+Insert .اضافه کردنِ فضا به تایم الینی که به حالت انتخاب در آورده اید 

Ctrl+Up-

Arrow/Down-Arrow 

 انتقال انتخاب شده ها به اکتاو باال/پایین

Ctrl+Left-

Arrow/Right-Arrow 

ه حالت انتخاب در آوردم ،به همان اندازه به سمت جلو/عقب ، تایم به اندازه ای که تایم الین رو ب

 الین رو به حالت انتخاب در آور

Ctrl+Left-click انتخاب کردن ، به حالت انتخاب در آوردن 

Ctrl+Shift+Left-click 
Add to selectionانتخاب ، با این میانبر میتونید چندین پترن ، نت و ... رو  : اضافه کردنِ انتخاب

 کنید حتی اگه در کنار هم نباشند .

Ctrl+Right-click 
زوم روی انتخاب شده ها /همچنین با این میانبرها درگ کنید)بکشید( و کادر زوم رو ایجاد کنید ، بعد 

 از رها کردن زوم به همان میزان اعمال می شود .

Del )... حذف انتخاب شده ها ) نت / پترن ها و 

Double Left-click on 

note 

 (رول انویکانال، پ ماتیبه عنوان مثال تنظباز کردن اطالعاتِ )خصوصیات( نت ها / کلیپ ها و... )

Double Right-click 

or X1 button on 

Ghost note 

 با دوبل راست کلیک روی سایه ی نتهای کانالهای دیگه ، به کانالشون رفته و آن هارو ویرایش کنید 

Left-Shift+Left-click 

(on Piano roll) 

اضافه کردن نت ،تغییر اندازه ی نت ها)روی چپ / راست یکی از دو نتی که در مجاورت هم قرار 

آنهارو به سمت چپ/ راست بکشید ، با اینکار یکی از نت  Shiftدارند ، کلیک کنید ، و با نگه داشتن 

 رعکس(ها کوچک و دیگری بزرگ می شود ، یا همچنین ب

 و چپ کلیک روی فایل های مربوطه Shiftدوتایی کردن پترنها ، صداها و ... : با نگه داشتن 

Left-Shift+Right-

click 

Pan view  ِحالت نمایش :Pan 

Left-Alt+Right-click پیش نمایش صداها 

Middle mouse 

button 

Pan view  ِحالت نمایش :Pan   ه جهت ای دلخواه بکشید .: کلیک کنید ، نگه دارید و ب 

PgUp / PgDown )بزرگنمایی/خارج شدن از حالت بزرگنمایی )افقی 
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Pencil tool + Shift 
Swap to Brush  کلید :Shift  رو نگه دارید و با چپ کلیک نت رو بچسوبونید و درگ کنید به

 سمت راست با این کار اندازه ی نت رو مشخص کنید .

Right-click انتخاب شده )مورد نظر( حذف نتهای 

Right-Alt+Right-

click 

کوانتایز کردن نت/پترن و... انتخاب شده ،اگه نتی ، پترنی و... درمکانی نامناسب قرار دارد میتوانید با 

 ( انجام می شود.Snapاین میانبر آنها را کوانتایز کنید ، این کار با توجه به حالت اسنپ)

Right-Shift+Left-

click 

 دادن نت ها )باال/پایین نت ها کلیک کنید و بصورت عمودی درگ کنید ))بکشید(( (برش 

Right-Shift+Right-

click 

برش دادن نت ها و حذف قطعه ی کوچک تر)باال/پایین نت ها کلیک کنید و بصورت عمودی درگ 

 کنید ))بکشید(( (

Shift+Ctrl+V  چسباندن ازMIDI clipboard  ابتدا باید نتهارو در ،MIDI clipboard .ذخیره کرده باشید 

Shift+C  حال حاضر یانتخاب شده  رنگها با توجه به  نت یانتخاب همه 

Shift+D صرف نظر کردن )دور انداختن( از درازای)طول( نت های انتخاب شده 

Shift+G گروه بندی کردن نت های انتخاب شده 

Shift+H  ، کانال بعدی ای که دارای نت است رو انتخاب کن و پیانورولش رو نمایش بدهدر این پترن 

Shift+I انتخاب معکوس 

Shift+K کانال بعدی رو انتخاب کن و پیانورولش رو نمایش بده 

Shift+N  چسباندن آکردها رو ، از منویStamp  غیر فعال کن 

Shift+Q ها پیزمان شروع کل عیسر زیکوانتا 

Shift+M گروهی از نتها رو بصورت تصادفی انتخاب و به حالت انتخاب در آور 

Shift+R 
بصورت تصادفی نتی رو به حالت انتخاب در آور ، چن بار این میانبر رو تکرار کنید ، تعداد انتخاب 

 های بیشتری انجام میگیرد

Shift+Left-

Arrow/Right-Arrow 

 انتقال انتخاب شده/ها به چپ / راست

Shift+Up-

Arrow/Down-Arrow 

 انتقال انتخاب شده/ها به باال/پایین
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Shift+Left-click 
Clone  کلون )نوعی رونوشت( : کلید   :Shift  رو نگه دارید و رو نت/ها مدنظرتون چپ کلیک

 کنید و آن را به سمتی بکشید(

Shift+mouse-wheel 

(on Clips) 

 جای نت ها رو جابجا می کند 

Shift+mouse-wheel 

(on Track label 

area) 

مرتب کردن مجدد کلیپ ها )نشانگرموس رو در نزدیکی نت مدنظرتون بذارید ، یا نت های 

 موردنظرتونو به حالت انتخاب در آورید و سپس از این میانبر استفاده کنید(

Shift + 0 (zero) 

نشانگر پخش ظاهر شود ، طوری که  مرکز پلی لیست برای پخش ، صفحه رو به جایی می برد که

چند بار پشت سرهم این میانبر رو بگیرید نشانگر رو دقیقا به وسط منتقل می کند ، یعنی چیزی شبیه 

)از شماره های باالی کیبورد  Scrolls To Reach Times Markers (Auto Scroll)عملکرد 

 استفاده کنید(

Shift + 1 to 3  زوم بیشتر(  )از شماره های باالی کیبورد استفاده کنید( 3تا 1کمتر(  مراحل زوم افقی : از )زوم( 

Shift + 4 )زوم افقی ، نمایش همه )از شماره های باالی کیبورد استفاده کنید 

Shift + 5 )زوم کردن کلیپ/ پترن انتخاب شده )از شماره های باالی کیبورد استفاده کنید 

Shift + 6 
با پلی لیست کارایی بیشتری )هماهنگی( بیشتری دارد )از شماره های باالی  مناسب ترین ناحیه ای که

 کیبورد استفاده کنید(

 

 

 

 

میانبرها رو یاد بگیرید یا بهتر بگم عادت کنید به شده و بنده براتون ارائه دادم .  یاف ال معرف یبود که برا ییانبرهای، تمام م هانیا* 

 زمان تاثیر داره .استفاده شون ، خیلی تو صرفه جویی 
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 م برسونید )دایرکت(هم نظراتتونو بود ؟ میتونید از طریق اینستاگراخب دوستای خوبم ، آموزش ها چطور ب

 امیدوارم که از این کتاب نکات خوبی رو یاد گرفته باشید .

   23/01/97تاریخ نسخه ی ویرایش شده : 

 :نظرات وپیشنهاد

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi 

 

 (vahidalyaniنویسنده : وحید عباسکوهی )

 

vahidabbaskohi 

 

 97فروردین 

 پایان

http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
http://www.instagram.com/vahidabbaskohi
http://www.instagram.com/vahidabbaskohi

