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Cuốn Sách Này Dành Cho Ai 

 
Dành cho những ai muốn học cách Master một cách chính xác theo tiêu chuẩn 

Radio thương mại, cho chính họ trong phòng thu âm tại nhà và cho những công 

việc kinh doanh âm nhạc của họ. 

 

Bạn muốn tiết kiệm thật nhiều tiền để Master Album của mình, hay bạn muốn có các kỹ 

năng Mastering âm thanh cần thiết để có thể kiếm 100.000$ một năm trên mạng trực 

tuyến giống như tôi. 

 

Bạn muốn có tất cả những thông tin cần thiết để trở thành một kỹ sư thông thạo 

Mastering, được trình bài theo cách dễ hiểu. 

 

Tôi đã dịch lại cuốn sách này bằng tiếng Việt đơn giản thuần túy (với những Thuật 

Ngữ cơ bản). Tôi đã loại bỏ tất cả những từ bạn chưa từng nghe đến và những biệt 

ngữ công nghệ cao, vì vậy bất kỳ ai ở bất kỳ trình độ nào cũng có thể hiểu và học 

được từ cuốn sách này. 

 

Bạn đã đầu tư hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giờ của mình vào âm nhac. Bạn thật sự 

nghiêm túc với nó, đây sẽ là thời điểm để đầu tư một khoản tài chính rất nhỏ vào cuốn 

sách này để âm nhạc của bạn nghe hay nhất có thể!  

 

Tôi viết cuốn sách này để bạn có thể học một cách nhanh chóng (trong vài tuần) 

các kỹ thuật, mẹo và bí thuật mà tôi đã mất hơn 17 năm để học! 

 
 

 
 
 

 “Học hỏi từ những sai lầm của người khác. 
 Bạn không thể sống đủ lâu để tự mình làm  
 ra tất cả”.  
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Những Gì Bạn Sẽ Học Được Từ Cuốn Sách Này 

 
Tôi thích câu nói này, “Nếu bạn cho một người đàn ông một con cá, anh ta có thể ăn 

trong một ngày, nhưng nếu bạn dạy người đàn ông đó cách đánh cá, anh ta có thể được 

ăn cả đời!” 

 

Chà, từ cuốn sách này, bạn sẽ học được cách để Master một cách chuyện nghiệp 

suốt đời! Sau đó bạn có thể thành thạo Master CD của mình, CD của bạn bè, thậm 

chí là công việc Master Business của bạn. Nếu bạn đã thành thạo việc Master rồi 

thì cuốn sách này cũng vẫn sẽ là một người bạn sẽ đưa ra rất nhiều lời khuyên ý 

nghĩa đó.  

 

Cuốn sách này sẽ là một cuốn hướng dẫn, chứa đầy những thông tin chuyên sâu. 

Tôi đã viết nó dưới góc nhìn của một chủ phòng thu, người đã làm việc với hơn 

7500 khách hàng và họ đều hài lòng. Một trong những lý do để tôi làm điều này là vì 

tôi muốn đề cập đến các tình huống điển hình mà bạn sẽ trải qua khi Master, chứ không 

phải hàng trăm trang lý thuyết bổ sung và các chủ đề vô giá trị mà bạn sẽ không bao giờ 

đụng đến. Tôi chỉ đưa ra những thông tin mà bạn thực sự cần phải biết mà thôi. 

 

Audio Mastering là một lĩnh vực kỹ thuật cao. Có hơn 1000 tổ hợp Effects và các tình 

huống khác nhau. Và khi bạn lần đầu tiên bắt đầu Mastering âm thanh, bạn sẽ thử và sai 

theo cách của mình thông qua hàng trăm cách kết hợp chúng qua mỗi bài hát. Rất dễ để 

chúng ta bị lạc trong thế giới công nghệ và sử dụng chúng quá lố nếu không được hướng 

dẫn cụ thể. 

 

Trong cuốn sách này, tôi đã đơn giản hóa toàn bộ quy trình Mastering âm thanh thành 

một số khái niệm cơ bản và kết hợp các Effects, tôi chỉ nêu chi tiết những gì bạn cần để 

làm chủ chúng và Mastering đúng cách. 

 

Ngoài ra, cuốn sách này được phát hành lần đầu tiên vào năm 2017. Nó bao gồm 

các kỹ thuật Mastering hiện đại dựa trên các cách sử dụng những thiết bị đã được cập 

nhật. Vì 90% những phần mềm Plugins không có sẵn vào thời điểm những cuốn sách 

được viết ra năm 2007 trở về trước. 
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Trong cuốn sách này, tôi sẽ giải thích: 

 
• (What) Mục tiêu Mastering của bạn là gì. 

 
• (How) Cách sử dụng các bộ xử lý liên quan đến việc Mastering âm thanh như thế nào. 

 
• (When) Khi nào nên sử dụng chúng. 

 
• (Why) Tại sao bạn lại sử dụng chúng. 

 
Tôi bắt đầu với những thuật ngữ cơ bản, Luật và quy trình Mastering trước khi chuyển 

sang các kỹ thuật điều chỉnh nâng cao và hướng dẫn chi tiết từng bước. Tôi không chỉ 

sử dụng hình ảnh, mà còn sẽ kết hợp một số tài liệu tham khảo online và Video. Mọi thứ 

bạn cần để trở thành một kỹ sư Mastering âm thanh tuyệt vời! 

 

Lưu Ý Quan Trọng – Xin hãy đọc toàn bộ cuốn sách này. Tôi sẽ cố gắng lặp lại những 

khái niệm và mẹo quan trọng nhất, nhưng đôi khi tôi chỉ đề cập đến những thông tin quan 

trọng chỉ một lần. Nếu bạn chỉ đọc 75% cuốn sách (hoặc ít hơn), bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều 

điều tuyệt vời! 

 
 

Thông Tin Về Tác Giả  

 
Xin chào, tôi tên là John Rogers. Tôi là một kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp và đã hòa âm, 

làm chủ Studio tại Las Vegas (JRmastering.com) từ năm 1999. Tôi đã làm việc với hơn 

7500 khách hàng và thành thạo Mastered hơn 40,000 bài hát ở mọi thể loại và phong 

cách mà bạn có thể tưởng tượng. 

 

Tôi có hàng nghìn Email từ những khách hàng và họ hoàn toàn thích những gì mà tôi đã 

làm với âm nhạc của họ. Mọi thứ được viết trong cuốn sách này đều dựa trên những 

kết quả thực tế trong thế giới thực này. Không dựa theo bất kỳ một ý kiến thiên vị nào, 

những gì một giáo viên hoặc bạn bè nói với tôi, những gì tôi đọc trong những cuốn sách 

khác, những kỹ sư âm thanh khác nghĩ gì, hay là tôi cảm thấy thế nào vào ngày hôm nay, 

v.v. Kỹ thuật và những triết lý của tôi dựa trên hơn 1 triệu đô la tiền mặt mà tôi kiếm 

được từ hàng nghìn sự hài lòng cao độ của các khách hàng.  
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Tôi đã làm việc với một số nghệ sĩ đã được đề cử và đoạt giải Grammy. Tôi cũng đã 

Master nhiều bài hát ở bảng xếp hạng Billboard top 10 ở Châu Âu, các track nhạc phim 

(Movie Soundtracks), Video đã xuất hiện trên MTV, và nhiều bài hất Dance/EDM đã được 

bật lên ở hàng ngàn vũ trường trên toàn thế giới.  

 

Sau khi nhận được hàng nghìn Email nhận xét rất tích cực từ khách hàng của tôi, hầu 

hết đều không tin vào những gì mà tôi đã đạt được với âm nhạc của họ, tôi nhận ra rằng 

tôi có kiến thức và kỹ năng Mastering tuyệt vời mà tôi có thể truyền lại cho bất kỳ ai muốn 

học nó. 

 

Học trong vài tuần với những điều mà tôi đã mất hơn 17 năm dài để học! Bắt đầu 

nào!  
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Dưới đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất về 

Mastering âm thanh. 

 
 

Audio Mastering là gì? 

 
Tôi đã thấy rất nhiều câu trả lời khác nhau trên Internet cho câu hỏi đơn giản này. 

Một số khá kỹ thuật và khó hiểu. 

 

Nhiều người nghĩ rằng Mastering đơn thuần chỉ là làm cho tất cả những bài hát trên đĩa 

CD được đưa về mức âm lượng tương đương nhau. Đúng, nhưng điều này chỉ là một 

trong rất nhiều quy trình của Mastering, không phải là duy nhất. 

 

Câu trả lời đơn giản cho điều này – Audio Mastering là một tập hợp các quy trình sử 

dụng các Effects cho toàn bộ bản mix, bài hát (Full Mixed) (Trên không gian Stereo, 

ở đầu ra Main Out Bus), trong nỗ lực tạo ra chất lượng âm thanh tốt nhất, đồng 

đều và tái tạo tiêu chuẩn âm thanh trở về đồng nhất với tiêu chuẩn chất lượng âm 

thanh thương mại. 

 

Trong Mastering, các bạn sẽ thêm các Effects cho toàn bộ bài hát. Các hiệu ứng Comp, 

tăng cường quang phổ (Spectral enhancement), EQ, v.v. 

 

Một ví dụ cụ thể về quy trình Mastering đó là thêm Bass vào cho bài hát đang phát trên 

hệ thống âm thanh Stereo trên Ô Tô. Khi bạn thêm âm Bass này, toàn bộ tất cả những 

nguyên tố trong bài hát sẽ được tác động. Tất nhiên bạn sẽ không thể thêm Bass cho chỉ 

riêng vocals, nếu bạn muốn thêm Bass cho riêng vocal thì nên quay lại bản Mix chứ 

không phải bản Master, vì tất cả những gì bạn thêm vào trên bản master đều sẽ tác động 

lên toàn bộ bài. 

AUDIO MASTERING FAQS 
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Master khác gì với Mixing? 
 
 

Trong Music Mixing, bạn đang “trộn” nhiều tracks âm thanh với nhau để tạo ra một 

Track bài hát. Các tracks khác nhau như Lead Vocal, Bass line, Guitars, Drums, v.v. 

Chúng đang được gộp lại và kết hợp với nhau. Sau đó, các hiệu ứng thích hợp như EQ, 

Delay, Reverb được thêm vào từng Track, cùng với kỹ thuật hiệu chỉnh âm lượng, cân 

bằng không gian (Pan). Trong bước cuối cùng, bản Mix được Export để tạo ra một track 

bài hát dưới dạng một tệp với những đuôi .WAV hoặc .AIFF với không gian Stereo 

Output. 

 
 
 
 
 

Trong Audio Mastering, bạn chỉ làm việc với 1 Track âm thanh Stereo. Và toàn bộ 

bài hát đều bị ảnh hưởng bởi các quy trình thêm hiệu ứng. 
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Ít nhất một tuần một lần, ai đó sẽ Upload một bài hát ở dạng WAV lên và nói tôi muốn nó 

được Mixed và Mastered. Chà, bạn biết đấy, bạn không thể Mix một file. Cái từ 

“Mixing” nó là động từ và bạn cần ít nhất 2 tracks trở lên để “Trộn” chúng lại với nhau. 

Kể cả không phải là nhạc hay bất kì thứ gì nếu muốn trộn thì cần ít nhất 2 nguyên tố. 

 
 
 

Mục tiêu chính của Audio Mastering là gì? 

 
Mục tiêu chính của bạn trong việc Mastering đó là tái tạo chất lượng âm thanh của 

một bài hát trước khi đưa lên thị trường thương mại, theo cùng thể loại, phong 

cách bản phối bài hát mà bạn đang thực hiện. 

 

Đúng vậy, mọi người đều sẽ có những điều chỉnh nhỏ theo sở thích của riêng mình như 

thêm một chút Bass, Brightness, v.v. Nhưng nhìn chung, tất cả những gì bạn muốn 

đó là đưa chúng về ít nhất là 80% chất lượng của những bài hát tiêu chuẩn của 

hiện tại. Ngoại lệ duy nhất nếu khách hàng của bạn yêu cầu cụ thể một bản master theo 

kiểu cũ (Old School). Nếu đúng như vậy, thì bạn sẽ phải can thiệp tái tạo lại chúng theo 

kiểu của các bài hát từ thời trước. 

 

Cứ vài tháng một lần, sẽ có một khách hàng nói với tôi rằng họ không muốn bài hát của 

họ nghe giống như những bài hát khác trên radio, vì họ không thường nghe Radio. Đó là 

một lí do chính đáng. Ha! Sau đó họ đưa cho tôi những yêu cầu Master điên rồ như “Đặt 

mức âm lượng bài hát của tôi ở -8db thấp hơn tiêu chuẩn của ngành hoặc giữ cho bài 

hát thực sự bị bóp nghẹt (Muffled), v.v”. 

 Có 2 yêu cầu yêu thích của tôi đã xảy ra khi viết cuốn sách này: 

Thể loại Hip-Hop, "Tôi muốn CD của tôi nghe nhẹ nhàng mềm mại (SOLF) và 

ANALOG"  

Ok, bạn muốn tôi Master CD Hip Hop một cách nhẹ nhàng và Analog, tôi sẽ nói thêm 

về điều này ở cuối bài viết này. 

 

Thể loại Heavy Metal, "Bạn có thể làm CD của tôi trở nên mềm mại (SOLF) và ấm 

(WARM) không?"  

Điều này giống như đang nói, “Tôi muốn một ly cà phê đá, nhưng bạn có thể pha nó nóng 

không?” 
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Khi điều này xảy ra, thường tôi sẽ từ chối những yêu cầu này. Đây là lý do tại sao. 

Mỗi bài hát tôi Master sẽ được phát cùng với những bài hát chuyên nghiệp khác 

trên thị trường. Nếu bài hát được Master kém và không theo tiêu chuẩn ngành, thì bất 

kỳ người nghe nào cũng sẽ thấy rõ điều đó khi nó được phát ngay sau một bài hát 

thương mại chuyên nghiệp khác. 

 

Khi tôi mới bắt đầu công việc Master này, tôi đã làm theo bất kỳ một yêu cầu điên rồ nào 

của khách hàng đưa ra cho tôi, họ chấp thuận bản Master và thanh toán tiền. Công việc 

hoàn thành tốt hả? Hay sự thật có phải vậy không? 

 

Và các vấn đề kéo theo sau đã bắt đầu xuất hiện ngay sau khi những người trong 

gia đình hay bạn bè của họ lắng nghe những bản Master theo những yêu cầu kỳ 

cục này. Đó là khi mà tôi nhận được một Email khó chịu “Bạn không biết mình đang làm 

gì” và yêu cầu hoàn lại tiền! Mặc dù tôi đã cho họ chính xác những gì mà họ yêu cầu. 

Đây cũng là lý do tại sao khách hàng không phải lúc nào cũng đúng khi nói đến việc 

Mastering. 

 

Quan điểm đã được chứng thực của tôi – Khi tôi viết cuốn sách này, một anh chàng 

đã Upload 20 bài nhạc Hip Hop lên. Tôi Master bản thử nghiệm đầu tiên theo cách của 

mình (như điều tôi đã làm với hơn 10,00 bài Hip Hop khác) và Upload lại cho anh ta. Anh 

ấy đã nói với tôi rằng anh ấy và Producer của anh ta muốn những bài hát đó WARM và 

ANALOG. Tôi nói với anh ta rằng chưa có khách hàng nào yêu cầu như vậy trong sự 

nghiệp 17 năm của tôi. Họ không quan tâm. Họ biết nhiều hơn những gì tôi đã làm 

về Mastering. 

 

Vì vậy, tôi gửi lại cho anh ta một bản nghe thử khác cùng với việc tăng Bass, Giảm độ 

sáng, một bài hát hip hop ấm áp theo đúng yêu cầu. Ngoài ra, tôi lưu ý với họ rằng điều 

này là sai với Hip Hop. Anh ấy nói với tôi điều ấy thật tuyệt, đây đúng là những gì anh ấy 

tìm kiếm. Tôi tiến hành Master 20 bài còn lại theo cách này (cách mà tôi đề cập trong 

cuốn sách này là không nên làm). Ha!  

 

Anh ấy đã có đủ 20 bản Master Hip Hop Ấm Áp Nồng Nhiệt, nhưng sau đó thì tôi đã 

không nhận được bất kỳ tin tức nào từ anh ta trong khoảng 2 tháng. Sau đó, tôi nhận 

được một email yêu cầu hoàn lại 50% số tiền đặt cọc của anh ấy, bởi vì anh ấy và nhà 

sản xuất không thích những bài Hip Hop Analog Ấm Áp đó. Damm! Có thật không 
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vậy? Tôi sốc vì không thể tin họ không thích những bài hát có chất lượng đi ngược với 

thị trường mà họ đã yêu cầu tôi làm theo ý trước đó. May mắn thay, vì khách hàng đã 

vượt qua 30 ngày bảo hành, nên 50% số tiền đó đã được giữ lại như một khoản phí lao 

động không hoàn trả.  

Công chúng họ đã quen và mong đợi những chuẩn chất lượng âm thanh hiện 

đại. Đây là lý do tại sao mục tiêu của bạn là cố gắng đưa nó về tương tự và 

nhân rộng điều đó ra. Nếu bạn không làm được, họ sẽ biết ngay.   

Họ có chấp nhận hay không đó mới là vấn đề. 

 
 

 
Tại sao các bài hát đều cần phải Mastered? 

Tôi đã thấy câu hỏi này trên Internet rất nhiều lần. Câu trả lời tôi luôn thấy là “Bởi vì tất 

cả các bài hát trên đài hay các bài HIT chuyên nghiệp khác đều như vậy, bạn cũng nên 

làm như thế”. Đây là một thực tế đúng, nhưng chưa hẳn là một câu trả lời. 

 

Đúng, các bài hát của bạn đều cần được Mastered vì bạn luôn muốn chất lượng 

của chúng cũng cùng giống như chất lượng những bài hát chuyên nghiệp trên thị 

trường, nhưng điều này chỉ có thể đạt được bằng cách sử dụng các hiệu ứng trên 

âm thanh Stereo/ Main out bus. Nó cũng là điều giải thích Master là gì (Sử dụng Effects 

trên Stero/ Main Out Bus). Rất nhiều những quy trình quan trọng chỉ có thể được thực 

hiện trong quy trình Mastering. 

 

Đây là một vài ví dụ giải thích cho câu hỏi tại sao các bài hát cần được Mastered: 
 

◆ Bạn có muốn bật to bài hát của mình mà không làm chúng vỡ tiếng không? Vậy thì 

bạn cần Mastering. Trong Mastering, bạn có thể cân bằng chi tiết toàn bộ bài một lúc 

(hoặc là trong các dải tần BANDS riêng biệt) để nó không quá căng hoặc biến dạng hay 

rè loa khi phát lớn. Compressing một bài hát trong Mastering giống như chúng ta cân 

bằng mọi thứ lại với nhau vậy. Trong Mixing, bạn chỉ có thể Comp các nhạc cụ riêng lẻ 

như âm Bass, Vocals, v.v. Điều này không có tác dụng gì đối với việc phát lớn âm lượng 

tổng thể của bài cũng như nó không kết hợp các bài hát lại với nhau theo một thể tương 

tự thống nhất.  
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◆ Bạn có muốn âm lượng bài hát của mình to như bài hát đang phát trên Radio? Vậy 

thì bạn cần Mastered. Trong Mastering, Bạn có thể sử dụng bộ kiểm soát âm lượng tối 

đa và làm cho âm lượng bài hát của mình đủ to và đủ độ dầy cần thiết mà không làm 

cho nó méo tiếng đi. Bạn không thể làm điều này với Mixing bằng việc tăng giảm 

levels âm lượng từng track. Bạn sẽ làm chúng rè hoặc méo tiếng trước khi đạt được độ 

âm lượng to như mong muốn.  

 

◆ Câu hỏi này giống như hỏi, “Tại sao chiếc bánh nướng của tôi cần phải cho vào lò 

nướng vậy?”. Nếu bạn muốn nó trở thành một chiếc bánh nướng đúng nghĩa, và giống 

những chiếc bánh nướng khác, thì lò nướng là công đoạn cuối cùng để đạt được điều 

đó. Bạn không có được nó cho tới khi bạn cho nó vào lò! Nếu không thì bạn chỉ đang có 

trong tay những nguyên liệu thô với các hỗn hợp được trộn lẫn với nhau thôi. Lò nướng 

nó kết hợp mọi thứ lại với nhau và biến chúng trở nên giống như những loại gọi là “Bánh” 

khác. 

 

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một kỹ sư Mix-Mastered? 
 
 

 

Tôi sẽ nói là Đúng, hầu hết mọi người có thính giác tốt đều có thể trở thành một kỹ 

sư mix master bậc thầy. Tôi nói điều này bởi vì hầu hết các bản mix mà tôi nhận được 

từ khách hàng của tôi đều khá tốt và tôi biết các kỹ sư âm thanh (hay nói cách khác đó 

là những thành viên trong band nhạc có máy tính) chỉ được đào tạo ở mức tối thiểu. Anh 

ta có thể dễ dàng trở nên tuyệt vời hơn nếu anh ấy dành thêm một chút thời gian để học 

và luyện tập vào đó. Và nếu anh ấy có cuốn sách này để dạy anh ấy những gì tôi đã 

http://audiomasteringsecrets.com/


SongMixingSecrets.com AudioMasteringSecrets.com  18 

mất hơn 17 năm để học! Hah! 

 

Một câu hỏi lớn hơn đó là bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức?  Bạn 

biết đấy, ai cũng có thể có được một cơ thể cường tráng, hay ít nhất là có vóc dáng đẹp 

mà. Đó nằm ở sự lựa chọn của bạn. 

 

Tuy nhiên, sẽ có một kế hoạch ăn kiêng và tập thể dục được đặt ra và yêu cầu chúng ta 

phải tuân theo hàng ngày trong nhiều tháng, mỗi cá nhân phải làm những gì thực sự cần 

thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng mà họ mong muốn. Nên nhớ là mục tiêu của mỗi 

người đều không giống nhau. Bạn muốn vạm vỡ, nhưng có thể anh bạn thân của bạn 

chỉ muốn có thân hình cân đối, nó là vậy. 

Bạn sẽ luôn nhận lại được kết quả từ những gì mà bạn cho đi. Cuốn sách này cung 

cấp cho bạn những kiến thức và công cụ cần thiết để trở thành một kỹ sư Mastering tuyệt 

vời. Đương nhiên là bạn sẽ học nhanh hơn tôi rất nhiều. Nhưng vẫn nên dành thời gian 

đọc toàn bộ cuốn sách này và dành thêm thời gian để luyện tập. 

 
 
 

Mất bao lâu để Mastered một bài? 

 
Tôi sẽ nói rằng bất kỳ ai mới bắt đầu Mastering đều có thể chỉ mất một giờ để A/B 

so sánh một bài hát và sao chép nó. Thời gian này bao gồm cả việc nghe lại bài hát 

trên nhiều phương tiện Stereo khác nhau như loa xe hơi, tai nghe, loa để bàn, loa nhỏ 

cầm tay, v.v. 

 
Khi bạn tiến bộ hơn nhờ luyện tập, bạn có thể nhanh chóng giảm thời gian xuống còn 30 

phút cho mỗi bài hát hoặc ít hơn. Một kỹ sư thông thạo âm thanh có tay nghề cao có 

thể Master bài trong 10 phút. Ít nhất đó là khoảng thời gian mà tôi phải mất. Lưu ý – 

Tôi LUÔN chia quá trình Master của mình thành 2 Hiệp riêng biệt để tôi có thể hoàn thiện 

lần cuối của mình với một đôi tai “Sạch Sẽ”. Tôi sẽ nói điều này ở phần sau. 

 
Một số bạn sẽ cho rằng 10 phút để Master một bài hát là quá nhanh. Đó là khi bạn 

mới bắt đầu. Bạn sẽ luôn phải cần thêm thời gian để A/B so sánh và thử đi thử lại những 

hiệu chỉnh Effects và rút kinh nghiệm từ các lỗi sai. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ học 
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được cách nhanh chóng chuẩn đoán những vấn đề của bản Mix và chúng cần những gì 

để đạt được kết quả đúng như trong đầu bạn đang mong muốn. 

 
Đến bây giờ (sau nhiều năm), nếu tôi dành 10 phút hay thậm chí là 40 phút cho bản 

Master, thì kết quả của chúng cũng giống hệt nhau. Thêm 30 phút cũng sẽ không làm 

bản master của tôi trở nên tốt hơn.  

 
Một ví dụ cụ thể hơn giống như việc buộc dây giày. Tuần đầu tiên khi bạn học như 

một đứa trẻ, có thể bạn sẽ mất khoảng một phút để buộc nó. Và bạn có thể vẫn chưa 

hiểu đúng và làm đúng cách! Bây giờ, sau một thời gian nhất định khi bạn đã quen với 

việc buộc chúng như thói quen, và bạn sẽ chỉ buộc cả 2 bên giày trong 5 giây bạn tin 

điều đó không. 

Nếu bạn dành thêm 2 phút để buộc nó khi đã quen rồi, thì bạn có thể buộc nó tốt 

hơn không? Câu trả lời là Không. Dù bạn có thể làm trong 5s, kết quả cũng sẽ ra giống 

hệt như khi bạn dành ra 2 phút. Tôi đang nói đến khi bạn thành thạo. 

 
Điều này cũng xảy ra y hệt với một chuyên gia có kỹ năng cao trong việc Mastered. 

 
 

 

Âm thanh Mixing có nên giống với âm thanh Mastered? 

 
Phần này về cơ bản sẽ là một mẹo nhỏ cho những bạn đang làm việc với khách hàng 

hoặc nếu bạn dự định gửi các bản Mix của mình cho một kỹ sư Master thành thạo. 

 

Chính xác là 100% Không!! 

 
Tôi thực sự đã thấy một vài kỹ sư âm thanh trực tuyến nói điều ngược lại. Họ nói rằng 

hãy làm cho bản Mix của bạn nghe gần giống nhất có thể với bản Mastered hoàn thiện. 

“Tất cả những gì bạn muốn các kỹ sư bậc thầy làm là làm cho bài hát của bạn trở nên 

TO hơn”. Những nhận xét này dựa trên lý thuyết thông thường và cảm tính, KHÔNG 

dựa trên kinh nghiệm thực tế khi làm việc với hàng nghìn khách hàng (như tôi có)! 

 

Nếu điều duy nhất mà bài hát của bạn thực sự cần là cần kỹ sư âm thanh làm cho nó to 

lên, thì bạn cũng có thể tự làm một mình và tiết kiệm tiền? Tất nhiên! Sẽ không phải trả 
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cho ai đó tận 500$ để làm điều đó trong 15 phút. Haha Tôi cũng muốn công việc đó! 

 

Đây là những lý do tại sao bạn không nên yêu cầu khách hàng Mastered 
một phần bài hát của họ cùng với bạn: 

 
1. Bởi vì họ đang trả tiền cho một kỹ sư thành thạo và có kinh nghiệm để thực hiện 

đúng toàn bộ quy trình của công việc. 

 

Một ví dụ ngoài âm nhạc. Trước khi làm chi tiết cho chiếc xe của bạn, bạn có đích thân 

làm sạch nó từ trong ra ngoài không, hay là bạn làm sạch và chỉ để lại kính chắn gió 

bẩn, vậy thì tất cả những gì mà người thợ sửa xe phải làm là rửa kính chắn gió và hoàn 

thành lấy tiền? KHÔNG! Điều đó thậm chí không có ý nghĩa gì để lấy tiền bạn cả. 

Bạn đang trả tiền cho việc làm chi tiết chiếc xe hơi và bạn muốn mọi quy trình đi 

kèm với nó. Đó là chuyên môn của họ và bạn muốn cái chuyên môn đó có mặt trong 

mọi quy trình, chứ không phải chỉ là rửa kính chắn gió phải không. Điều này cũng như 

việc Mastering âm thanh thôi.  

 

2. Mixing không phải là Mastering. Để một bài hát nghe giống như một bài hát thương 

mại thông thường trên mọi nền tảng trên thị trường, bạn PHẢI sử dụng một tập hợp các 

hiệu ứng trên Stereo/ Main Output Bus. Khi bạn làm điều này thì có nghĩa là bạn Master 

chứ không còn là Mixing nữa. Và nếu bạn đã chuyển cho một kỹ sư thành thạo Master 

thì không cần phải can thiệp nhiều nữa. Chỉ cân Feedback cho họ cảm giác của mình. 

Đọc lại phần 1 nhé.  

3. Và lý do số 1 là HỌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC! Họ không có kiến thức, kỹ năng, khả năng 

nhân bản, khả năng tái tạo, v.v. Đó là lý do tại sao họ lại đi tìm một kỹ sư thành thạo để 

bắt đầu câu chuyện Master!  

 

Tôi giải thích điều này với khách hàng của mình để họ gửi cho tôi một bản Mix rõ ràng 

nhất, sạch sẽ nhất, có thể hơi buồn tẻ và với âm lượng tổng thể thấp. Bằng cách đó, tôi 

có thể tự điều chỉnh để đưa mọi thứ trở lại cân bằng và đến nơi cần thiết. 

 

Trước đây, trước khi tôi đưa ra những thông tin này, bạn có biết khách hàng họ 

gửi gì cho tôi không? Tôi có thể nói rằng một nửa số lần gửi là bản gốc một phần, phần 

còn lại là những bản mà khách hàng họ đã cố gắng làm chúng như một bản master trên 

Radio rồi. Vấn đề là chúng rất KHỦNG KHIẾP! Quá mức âm lượng (Over-level), méo 
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tiếng (Distored), siêu sáng hoặc siêu trầm, hoặc bị Comp quá mức, v.v. Rất nhiều lần họ 

đã làm sai mọi thứ!  

 

Trong một thế giới hoàn hảo, yeah sao lại gửi cho tôi một bài hát đã được mastered 

và tôi không cần phải làm gì với nó nữa. Nhưng tôi biết từ nhiều năm kinh nghiệm làm 

việc với những người thực tế rằng đây là một yêu cầu rất phi thực thế. Hầu hết đều không 

làm được, đó là lý do tại sao họ đang tìm kiếm một kỹ sư thành thạo để bắt đầu! 

 

Tôi cũng đã đọc một comment nói rằng việc Mastering đó là làm cho tất cả những 

bài hát trên cùng một đĩa CD nghe giống nhau. Có thật vậy không? Đó là Master sao? 

Rồi thì, tôi nên lấy bài tốt nhất trong CD đó và làm cho những bài khác nghe cũng giống 

như vậy sao? Nó thậm chí còn không có nghĩa lí gì cả! Vậy thì điều gì xảy ra nếu bài tốt 

nhất trên CD đó tệ?  

 

Tôi thì lại làm cho mỗi bài hát trên CD đó nghe gần giống nhất có thể với một bài 

hát đúng tiêu chuẩn thương mại trên thị trường. Mỗi một bài hát sẽ được Mastered 

theo những gì tốt nhất có thể, bất kể là bài tốt nhất CD hay bài tệ nhất trong CD đó. Ngoài 

ra, mỗi bài hát được mixing theo cách khác nhau nên sẽ cần nhiều cách Mastering khác 

nhau, chỉ là chất lượng sẽ phải được quy đồng đều về một mối. Sau khi tôi làm điều này, 

tất cả các bài hát trên CD đều có thể so sánh được trong mọi lĩnh vực âm thanh. 

 

Audio Mastering nó bao gồm luôn cả Mix và đưa toàn bộ chất lượng về với chuẩn 

công nghiệp thương mại với những bài hát được phát với những thiết bị thu phát 

hiện có trên thị trường. 

 

Có tổn tại một tiêu chuẩn Master nào không? 

 
Đây là một câu hỏi phổ biến khác mà tôi thấy trên mạng, và luôn có câu trả lời sai! 

"Không có thứ nào gọi là tiêu chuẩn Radio Mastering cả!" Có thật vậy chứ? 

 

Để tôi giải thích cách hoạt động của nó. Nếu như một hãng thu âm, sau khi trả hàng triệu USD 

để sản xuất, gửi một bản phát hành cho các đài phát thanh và bản master thì cực kỳ kém (Méo 

tiếng, âm lượng thì quá mức, quá sáng, Comp thì quá nhiều) chắc chắn nó sẽ bị TỪ CHỐI. Họ 

sẽ không phát nó trên Radio đâu. Họ sẽ nói với hãng rằng chất lượng của bài hát rất tệ và sẽ 

yêu cầu một bản Mastered khác (thậm chí là phối lại). 
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Về mặt kỹ thuật, bài hát đó thậm chí còn không đi xa được tới bước đó vì chắc chắn giám đốc 

của hãng thu đó cũng sẽ từ chối trước và yêu cầu phải làm lại trước khi đưa qua cho các đài 

phát nghe. 

 
Two Facts – 2 sự thật thực tế 

1. Một số bài hát chưa thực sự sẵn sàng theo đánh giá của ban quản lý - nơi không chỉ có 

một kỹ sư âm thanh thành thạo - đều sẽ bị từ chối với lý do chất lượng kém. Điều này xảy 

ra rất thường xuyên trong ngành công nghiệp âm nhạc này. 

 

2. Còn các bài mà hiện tại đang được phát, thì được gọi là đạt chuẩn! 

 
Nếu các bài hát bị từ chối phát trên các đài phát, thì phải có sẵn tiêu chuẩn chất lượng 

Master rồi thì họ mới có thể thẩm định và đánh giá như vậy mà phải không. Và đây rồi, câu 

trả lời cho bạn! 

 

Table Updated Dec 2020 

Platform Peak Loudness Dynamic Range 

Spotify -1.0 dBTP -13 to -15 LUFS >9DR 

Apple Music -1.0 dBTP 
-16 LUFS 
(±1.0 LU)  

>9DR 

Apple Podcasts -1.0 dBTP 
-16 LUFS 
(±1.0 LU) 

>9DR 

Amazon Music -2.0dBTP -9 to -13 LUFS  >9DR 

Spotify Loud -2.0 dBTP -11 LUFS >9DR 

Youtube -1.0 dBTP -13 to -15 LUFS >9DR 

Deezer -1.0 dBTP  -14 to -16 LUFS >9DR 

CD  -0.1 dBTP > -9 LUFS  >9DR 

Club Play  -0.1 dBTP -6 to -9 LUFS >8DR 

Soundcloud  -1.0 dBTP  -8 to -13 LUFS  >9DR 
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Một Sô Thuật Ngữ Tôi Sử Dụng Trong Cuốn Sách Này 

 
Đây là danh sách một số thuật ngữ và từ viết tắt mà tôi thường xuyên sử dụng trong 

cuốn tài liệu này. Bạn có thể quen thuộc với hầu hết những thuật ngữ đó, nhưng để tránh 

trường hợp một số người mới biết, tôi để nó ở đây. 

 

Sonic Qualities – Chất Lượng Âm Thanh - A song's brightness, boominess, bass 

volume, thickness, stereo width, compression amount, and overall loudness are all 

examples of sonic qualities. 

 

Four Main Frequency BANDS – 4 Dải Băng Tần Chính - LOW, LOWER-MIDS, UPPER-

MIDS, HIGH. 

 
Db or Dbs – Viết tắt của Decibels. Đơn vị đo độ lớn của âm thanh. 

 
Q Setting – Cài đặt dải tần số (Bandwidth) trên bộ EQ. Hẹp (Narrow – (16)), Vừa (Medium 

– (4)), rộng (Large – (2)). 

 

Cut hay Cutting – Cắt – Tôi thường dùng thuật ngữ này khi nói về Giảm âm lượng hay 
giảm EQ.  

 
Gain Down – Khi tôi dùng thuật ngữ này, tôi đang nói đến sử dụng chức năng GAIN của 

bộ xử lý để giảm âm lượng xuống. 

 

Gain Up -   Tương tự là tăng âm lượng lên. 

Cut The Top Off – Một số người thì gọi là Brick Wall Limiting, với ngưỡng (threshold) 

cao. Thường thì hay sử dụng Multi-Band Compressor với ngưỡng THRESHOLD 80% 

bằng cách sử dụng TỶ LỆ (RATIO) cao nhất 30:1 (vô cực) hoặc Nặng (Heavy) 8:1 (nếu 

tới tỷ lệ này bạn đã nghe thấy ổn). Kỹ thuật này được sử dụng để bạn có thể hiệu chỉnh 

sóng âm thanh to hơn mà không làm nó bị vỡ hoặc chóe cái lỗ tai của bạn. 

 

ĐỊNH NGHĨA AUDIO MASTERING  
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Thin The BAND – Kỹ thuật Comp mà tôi sử dụng để loại bỏ một phần nội dung của âm 

thanh trong Băng Tần (BAND) đó. Tỷ lệ (THRESHOLD) 60% và RATIO 8:1 sẽ làm mỏng 

khoảng 25% BAND. Thay đổi chỉ số RATIO thành 30:1 sẽ làm mỏng đi 40% BAND. 

 

Slight Compression – Cân bằng nhẹ - 50% THRESHOLD Với khoảng 4:1 RATIO. 

 
 
 

 

      Headroom (Khoảng Trống) và Dynamic Range (Dải Động) là gì? 

 
Để tạo ra một bản Master tốt, một bản Mix cần phải có khoảng trống (Headroom) và dải 
động (Dynamic Range) phù hợp. 

 
 

  
                                                                                           Headroom 

 
            
         Dynamic Range 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEADROOM (KHOẢNG TRỐNG) LÀ GÌ? 

Headroom là khoảng cách giữa mức đỉnh cao nhất của dải động âm thanh và 

mức 0 trên Output Level (đầu ra – hay có thể nhìn trên màn hình hiển thị của 

Track). 
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Khi một âm thanh phát ra, đồng hồ đo đầu ra (Output meter) sẽ hiển thị ở phần 

Stereo/main output và nhảy liên tục lên xuống theo âm thanh đó. Bạn có thể nhìn thấy 

được mức độ cao (Độ lớn) của bản âm thanh bằng cách nhìn vào đồng hồ này. Bất kỳ 

thứ gì vượt quá ngưỡng 0 thường có được hiểu là Biến dạng (Distortion), vì vậy bằng 

mọi giá phải giữ ở mức dưới 0.  

 

Khoảng âm lượng trống từ điểm cao nhất của âm thanh tới mức 0 là bao nhiêu? 

Đó là định nghĩa đơn giản của HEADROOM. Vì thế, nếu đồng hồ của bạn đang đo là 

-3dbs dưỡi ngưỡng âm lượng 0. Thì tức là bạn đang có +3 dbs ở Headroom. Nếu đồng 

hồ hiển thị âm lượng ở mức 0, thì là KHÔNG có Headroom. 

 

Lưu Ý: +3dbs đến +6dbs của HEADROOM là tiêu chuẩn được khuyến nghị, nhưng 

nhiều khi một bài hát có khoảng không Headroom lớn hơn hoặc ít hơn một chút 

vẫn có thể Mastered mà không vấn đề gì. Nhưng, thực sự sẽ không còn ý nghĩa gì 

nếu bạn đưa cho kỹ sư master một bản MIX với 0dbs HEADROOM và sẽ có nguy 

cơ khi master sẽ bị bể tiếng. 

 
 

 
DYNAMIC RANGE (DẢI ĐỘNG) LÀ GÌ? 

 
Dynamic range (Dải Động) là vùng giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của âm 

thanh (Khi đồng hồ nhảy lên mức cao nhất và khi đồng hồ nhảy xuống mức thấp 

nhất).  

 

Thông thường, 3dbs đến 6dbs giữa mức cao và thấp nhất của đồng hồ là mức điển hình 

của Dynamic Range, nhưng nó còn tùy vào thể loại nhạc. 

 

Lưu Ý – Một vấn đề mà chắc chắn bạn nên để ý (nếu bạn đang là người tự mix sản 

phẩm của mình) khi nói đến Dynamic Range. Bạn sẽ không muốn giao động +10db 

trở lên giữa các câu phần Verse và Điệp khúc. Nó sẽ tạo ra vấn đề khi Master vì âm 

lượng Verse lúc nào cũng nhỏ hơn những phần khác của bài hát. Khoảng chênh 

lệch 6db là chuẩn.  
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    Tại Sao Một Bản Mix Cần Headroom Và Dynamic Range? 

 
Trả lời trong một câu đơn giản, vì nó cho kỹ sư Master nhiều không gian hơn để làm 
việc. 

 
Nếu tôi so sánh một nhà tạo mẫu tóc với một kỹ sư Mastering, thì độ dài của tóc sẽ là 

Headroom. Nếu ai đó đến với mái tóc dài 18inchs, thì giới hạn nằm ở bao nhiêu kiểu tóc 

mà anh ấy có thể làm. Còn nếu bạn đến với mái tóc 1inchs, thì lựa chọn kiểu tóc sẽ rất 

giới hạn. Trong audio mastering, không có Headroom sẽ giới hạn các tùy chọn của 

bạn. 

 

Trong quá trình Mastering, một loạt các bước tăng (Boost) và giảm (Cut) EQ được thực 

hiện. Hầu hết thời gian bạn sẽ cần phải tăng một thứ gì đó, ngay cả khi chỉ tăng một chút 

+2db Boost ở tần số 100hz. Thì, nếu một bài hát mà âm lượng của nó đã ở sẵn mức 

0 hoặc cao hơn, thì bạn sẽ không thể tạo được mức Boost cần thiết mà không bị 

bể hay méo tiếng. 

 

Ngoài ra, nếu một bài hát có dải động cực thấp (đồng hồ hầu như không nhảy) thì tức là 

nó rất có thể đã bị Comp quá mức. Có nghĩa là bài hát có thể sẽ bị thiếu lực (Punch), 

không bùng nổ (Power), không rõ ràng (Clarity) và thậm chí là sẽ hạn chế các điều chỉnh 

EQ của bạn. Bạn sẽ muốn bài hát của mình có dải động năng động! 

 

Tôi muốn một bản mix với một 

khoảng trống (headroom) và 

dải động (Dynamic Range) tốt. 

Tôi muốn tôi sẽ EQ được khi cần 

thiết, Comp khi cần thiết, và có 

thể can thiệp chỉnh sửa âm 

lượng tổng thể khi cần và tôi 

không bao giờ muốn làm việc 

với một bản MIX bị bể 

(Distorted). 
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 Cách tạo khoảng trống (Headroom) thích hợp cho bản Mix 

 
Để tạo ra một bản Mix để Mastering với HEADROOM thích hợp cũng khá đơn giản. 

Trong phần Mixing, đừng bao giờ để âm lượng vượt quá 0db trên bất kỳ track nhạc 

cụ hay vocals riêng lẻ nào. Nếu bạn làm được điều này, 99% thời gian âm lượng đều 

ở dưới ngưỡng 0dbs, thì bạn sẽ có (không nhất thiết phải là +3db hay hơn) mà ít nhất là 

được +1db. 

 
Đừng Compress track nhạc quá mức và bạn sẽ luôn có Dynamic Range phù hợp. 

Đó thường là tất cả những gì bạn cần để có Headroom phù hợp, nhưng luôn có những 

trường hợp ngoại lệ. Nếu hầu hết các TRACK đều Lớn (HOT) và đạt đỉnh ngay tại 

ngưỡng 0, bản mix của bạn có thể ở mức 0 mà không có Headroom. Nó tuy không 

bị bể tiếng, nhưng cũng sẽ không để lại nhiều không gian cho kỹ sư master họ làm việc. 

Nếu trong trường hợp này, sau khi hoàn thành Mixing, bạn có thể link toàn bộ channel 

của các Tracks và kéo chúng xuống một chút dbs. Lúc đó thì bạn sẽ có Headroom. 

 
Hãy nhớ rằng, quy trình tối đa hóa độ lớn âm thanh (Loudness Maximization) phải 

được hoàn thành ở khâu Master chứ không phải Mixing. Đừng cố gắng tăng các 

Faders quá ngưỡng 0 để cố gắng khớp với mức âm lượng bài hát mà bạn yêu thích. 

Điều này sẽ là bể nó và nghe sẽ bị rè. Đúng, bạn sẽ có mức âm lượng phù hợp, nhưng 

đổi lại thì bạn lại có thêm 1 mớ hỗn độn méo mó và rè. 

 

           Nghe so sánh A/B là gì? 

 
Trong tiêu đề của phần nào giải thích nó rồi đó. Bạn đang nghe đi nghe lại giữa các 

bài đủ chuẩn thương mại và bản phối mà mình dùng để Master, so sánh chất lượng 

âm thanh giữa 2 bài hát. Bài hát mà bạn đang Master khác gì với bản nhạc đạt tiêu 

chuẩn thương mại vậy? 

 
Khi bạn master một bài, mục tiêu của bạn là làm cho nó ngày càng giống với bài 

hát được tham chiếu là đạt đủ chuẩn thương mại trên mọi chuẩn chất lượng âm 

thanh. Bạn sẽ tiếp tục nghe đi nghe lại, đồng thời thêm các hiệu ứng cho đến khi nó gần 

giống nhất có thể và tái tạo lại chất lượng của nó. Tôi nói là càng giống càng tốt vì nếu 
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như bản Mix mà bạn đang làm nó thật sự kém. 

 
So sánh A/B là “thử nghiệm và thử các lỗi sai để tìm ra điểm gần giống với bài 

được so sánh”. Đó là những gì bạn cần làm. 

 
Hơi mắc cười ở chỗ, sau một thời gian, khi mà cái chuẩn đó nó đã nằm trong đầu bạn! 

bạn sẽ biết được chính xác chất lượng bài nó nằm ở đâu và bài đó cần đạt chuẩn chất 

lượng nào thì ô kìa bạn sẽ áp dụng effects master nhanh cỡ nào. Khi bạn đến được điểm 

này, thì chỉ cần 10 phút như tôi đã nói ở trên. 

       Bộ xử lý Mid-Side là gì? 

 
Bộ xử lý Mid-Side cho phép bạn nhắm mục tiêu tác động vào 2 phần khác nhau của 
trường âm thanh Stereo. 

Phần bên ngoài (Outside) và phần bên trong (Center) của trường âm thanh Stereo. 

 
Hai phạm vi không gian này được đặt trước và bạn không được tùy chọn điều chỉnh để 

thay đổi chúng, cũng như bạn sẽ không biết được cụ thể phạm vi đó là gì. Từ kinh nghiệm 

của tôi, tôi sẽ nói là khoảng Trung tâm (CENTER) thường bao gồm khoảng từ L70 đến 

R70. SIDES là L đến L71 và R71 đến R. 

 

TẠI SAO BẠN CẦN THỨ NÀY? KHI NÀO TA NÊN SỬ DỤNG NÓ? 

1. Tôi sử dụng bộ xử lý Mid-Side thường là để kiểm ta trường âm thanh Stereo của 

bản Mix. Thường tôi dùng Mid-Side 5-Band EQ và Solo phần SIDES. Nếu tôi không 

nghe nhiều nội dung âm thanh ở phần Ngoài này (hay chỉ nghe một chút phần Reverb), 

tức là bản mix có độ lan tỏa Stereo yếu và cơ bản chỉ có Mono. Và tất nhiên là tôi sẽ 

yêu cầu lại một bản phối hay bản mix lại khác hay bất cứ thứ gì phải có phần SIDES. 

 

 

 

2. Đôi khi khách hàng họ mix Stereo Guitar (hay Background vocals) rất lớn và che mờ 

hết những phần còn lại của bài hát. Mid-Side 5-Band EQ có thể sử dụng để khắc phục 

*** VIDEO EXAMPLE *** 

MID-SIDE 5-BAND EQ PROCESSOR STEREO FIELD 
EXAMPLE 

http://AudioMasteringSecrets.com/midside.html 
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được khi Cutting phần SIDES xuống một chút dbs. Hoặc tăng (Boosting) phần Trung Tâm 

(CENTER) lên. 

 

3. Nếu phần Lead Vocal bị lấp bởi Guitars và nếu phần Guitar được Pan tốt, đôi khi tôi 

sẽ dùng Mid-Side 5-Band EQ để Boost khoảng 2-3k ở CENTER lên để làm Vocal nổi 

lên lại. Bạn cũng có thể kết hợp Cut phần SIDE cũng được.  

Lưu Ý – Để Mastering, tôi chỉ sử dụng bộ Mid-Side 5-Band "EQ,".  Và  kh i  t ô i  

s ử  d ụ n g  n ó ,  ch ỉ  t r o n g  mộ t  s ố  t r ườ n g  h ợ p  t ô i  đ ã  đ ề  c ậ p  ở  t r ê n .  

 

Từ A đến Z Sonic Quality (Chất lượng âm thanh) trong bản Mix 

        Các từ tiếng việt trên mỗi tiêu đề đều chỉ mang tính chất tham khảo và để giúp bạn 

tưởng tượng tương đối đúng cảm giác 

Airy – Thoáng, sáng 
 
Hãy bắt đầu đơn giản. Bạn có thể đã nghe một số bản Recording giọng hát có chất lượng “Airy” 
này. Tôi thích nghĩ về nó như giọng hát thoáng (Airy Vocals) có Top End (Dải tần cao) dễ chịu, 
và cảm giác không gian được xác định rộng và sáng. Tuy nhiên tôi nghĩ điều quan trọng là phải 
phân biệt được giữa Thoáng (Airy) và Rộng rãi (Roomy). Đặt Micro cách ca sĩ 3m cũng hay, 
nhưng không cần thiết phải làm vậy để có được kết quả cảm giác Thoáng (Airy) tốt đâu. 
 
Micro yêu thích của tôi cho giọng ca thoáng (Airy Vocals) thường là AKG C414, loại vừa tai tôi, 

thực hiện tốt việc thu nguồn âm thanh và những gì xảy ra trong không gian tức thì “xung quanh 
ca sĩ”. Về mặt xử lý, bạn có thể thêm cảm giác Airy vào bằng cách tập trung vào phạm vi tần số 
10k trở lên. Maag Audio EQ4 có “Air Band” mà tôi vô cùng yêu thích để thêm Airy vào từng 
nhạc cụ hoặc bản Mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKG C414                                     Maag Audio EQ4 
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Boominess – Bùng nổ 
 
Thiếu độ nét và quá nhiều âm lượng ở dải tần 20 – 250Hz sẽ tạo nên chất lượng Boominess. 

Điều này tạo ra cảm giác rằng các nhạc cụ tao ra các tần số thấp này (chẳng hạn như Kick và 
Bass) đang áp đảo những phần còn lại của bản Mix. 
 
Một số cân bằng giảm chính xác là với bộ FabFilter Pro-Q2 hoặc những bộ EQ “phẫu thuật”, 
chẳng hạn như Multiband Compression/ Dynamic EQ sẽ tập trung vào việc làm sạch phạm vi 
đó, nhưng hãy cẩn thận để không quá nặng tay với những bộ xử lý này. Hãy nhớ rằng rất nhiều 
lợi ích có thể có kết quả với Fader Rides (hiệu chỉnh âm lượng), như các nhạc cụ Bass thường 
bị các nốt cộng hưởng nhiều hơn các nốt khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crisp/Crispy – Khô, Giòn, Sắc Nét 
 

 
Tôi có vấn đề với thuật ngữ “Giòn” (Crispy) vì chủ đề đang liên quan đến âm thanh. Tôi đã làm 
việc với nhiều khách hàng và họ yêu cầu tôi rằng họ muốn Vocals/ Final mixes phải có chất 
lượng giòn (Crispy Quality). Nhìn lại, hầu hết chúng có nghĩa là “sắc nét” (Crisp) mà tôi thường 
hiểu rằng có nghĩa là rõ ràng (clear), hi-fi và sáng sủa mà không chói gắt (Bright without Harsh). 
 
Crispy đối với tôi hiểu như là những gì sẽ xảy ra khi bạn thêm quá nhiều tần số cao (high-
frequency), và có lẽ nằm ở Compersion/limiting. Một số Limiters có xu hướng làm tăng thêm độ 
sáng cho chi tiết, vì vậy, sẽ là một ý tưởng tốt nếu bạn sử dụng EQ tăng tần số khoảng 10 -20k 
nếu âm thanh được Mastered lớn. 
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Delicate – Mong manh, Nhẹ Nhàng, Tinh xảo 
 

                  
Trong một thế giới mà tiếng Kick Drums thường hay tứ lung tung, tiếng Synths thì ồn ào và 
giọng Vocals dường như là gào thét than khóc dường như đang thống trị âm nhạc đại chúng, 
chúng ta dường như đã đánh mất khẩu vị ở những âm thanh tinh tế, nhẹ nhàng, đầy sắc thái. 
Điều này thường liên quan nhiều hơn đến các nhạc cụ được chơi trong buổi biển diễn, cho dù 
đó là Guitar, Piano hay giọng người (Human Voice). Dynamics cực kì quan trọng ở phần này. 
Vậy nên hãy cẩn thận để không nén quá mức những phần được cho là mong manh, hay cân 
chỉnh âm lượng hoặc di chuyển điểm EQ xung quanh những phần đó. 
 
Extended – Mở rộng 

 

 

Điều này đề cập đến những định nghĩa ở tần LOW-END dưới 20Hz. Có 

một ranh giới rõ ràng giữa Mở Rộng (Extended) và Bùng Nổ (Boomy), 
vì vậy hãy cẩn thận khi cân bằng tần số từ khoảng 250 Hz trở xuống 

nếu bạn đang tìm kiếm một âm trầm mở rộng (Extended Low End). Có 
một số bộ kích thích tần số thấp tuyệt vời có thể giúp bạn biến âm 
thanh trở nên rõ ràng (Clear), chặt chẽ (Tight), siêu trầm (Sub-bass) và 
âm Kick tuyệt vời (Brainworx bx_boom, bx_subsynthe, và sử dụng 
UAD Little Labs Voice of God) mà không gây ra sự cố nào, nhưng 
nhìn chung, không có cách sửa lỗi nào là đơn giản, vậy nên hãy học 
cách sử dụng thuần thục EQ. 
 
 

UAD Little Labs Voice of God 
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Full – Đầy đặn 
 

Độ phân giải tốt trên toàn bộ phổ tần số (Frequency Spectrum), tập trung vào các tần số thấp 
(Low) đến Trung Trầm (Low-mid). Điều này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận gồm nhiều bước 
để đạt được chất lượng FULLness này (đối với từng phần riêng lẻ hay toàn bộ bản Mix). Tôi sẽ 
bắt đầu với EQ Giảm để loại bỏ những vùng không mong muốn, nén một cách tinh tế để kiểm 
soát độ khắc nghiệt (Harsh) và sau đó có thể thêm một số Tape Saturation để thêm độ ấm 
(Warmth) và dễ chịu (Pleasantness). UAD Studer A800 đôi khi có vẻ rất kỳ diệu khi nói đến 
việc làm sao để âm thanh Master trở nên Đầy Đặn (Full), vì nó xử lý đồng thời cả Transient và 
Tần Số (Frequency). 
 

 UAD  

 Studer  

A800 

 

 

 

 

 

 
Glue – Chặt chẽ 

 

Hãy nghĩ đến những bài nhạc được Ghi 
vào những năm 60s-70s – Đó thường là 
những bài mà toàn bộ band nhạc chơi 
cùng nhau trong cùng một không gian, 
thông qua một bảng điều khiển cổ điển, 
gắn liền với băng Analog Tape. Tất nhiên, 
nó nghe có vẻ được gắn kết chặt chẽ. 
Với các sản phẩm ngày nay thường bao 
gồm cả những việc chắp vá như lấy các 
phần ở các kho thư viện mẫu khác nhau 
và phát riêng biệt (nếu toàn những thứ 
này, thì nói thật), chúng ta dường như sẽ 
mất cảm giác rằng các yếu tố âm thanh 
đó tồn tại cùng trong một bối cảnh. Đối 
với điều này thì SSL-style Buss 
Compressor có thể thực hiện được 
những thủ thuật này. Có rất nhiều những 
bộ nén Compressor mô phỏng lại những 
bộ cứng nổi tiếng, trong đó yêu thích của 

tôi là “The Glue” của Cytomic. 
SSL-style Buss Compressor                                                                           The Glue của Cytomic 
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Hashy – Nhuyễn 
 

Bạn có biết là phần mà tôi ít dành sự quan tâm yêu thích nhất của bộ Drum khi Mix chính là bộ 

Hi-hat. Trừ cái notes thứ 16 thú vị hoặc là trừ khi chúng được chơi một cách xuất sắc, còn 

không thì tôi luôn lướt qua Hi-hats và thường thì tôi sẽ cắt giảm những tín hiệu gần mic. Tôi nghĩ 

là cảm giác “Hashy” chính là sự tích tụ của tập hợp các tần số cao (High-FreQ), Vì vậy Hi-hat 

bản chất của nó đã có độ nhuyễn (Hashiness) rồi. Một trong những Plugin mới của tôi, Soothe 

của Oeksound, làm nên những điều kỳ diệu cho những nguyên liệu như thế này. Còn không thì 

hãy tìm đến những bộ Dynamic EQ hoặc thậm chí là De-esser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Soothe của Oeksound 

 

Intense – Mãnh liệt, dữ dội 
 

Trong một số trường hợp, tôi cần phải làm cho các nhạc công có vẻ như thể họ đang chơi nhạc 

cụ của họ một cách mạnh hơn và dữ dội hơn với lúc mà họ Record. Trong trường hợp này, tôi 

sẽ sài mánh. Và bộ UAD Distressor là bộ yêu thích của tôi, không chỉ trong ứng dụng này, mà 

còn nhiều ứng dụng khác nữa. 

 

 

 

 

 

      UAD Distressor  
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Juicy – Ngọt ngào, Tươi 
 

Tôi thừa nhận rằng tôi đã gặp khó khăn khi tìm một tính từ cảm giác bắt đầu bằng chữ J…., bạn 

tôi hay những người cùng trang lứa, Phil Mantione, luôn nói về các bộ Synth “Juicy” mà anh ấy 

đã mua được. 

Với thuật ngữ “Juicy” thì tôi nghĩ là nó như sự chính xác (authentic), chân thực (analog-

sounding), gần giống với cảm giác bạn đang cảm nhận dòng điện khi đi qua âm thanh. Theo 

định nghĩa đó, khi nói đến việc để đạt được độ Juicy thuần túy, thì không gì có thể qua được các 

thiết bị Analog, nhưng các công ty làm Plugin vẫn đang làm những công việc tuyệt vời trong việc 

mô phỏng các công cụ cổ điển (Vintage tools) mà chúng mang đến độ Juicy trong suốt nhiều 

thập kỷ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Juicy 77 của BE 

 

Knock – Gõ 
 

Nhắc đến Gõ (Knock) thì tôi rất thích nói đến và sử dụng bộ Snares. Tôi nghĩ một “Knocky 

Snare” sẽ là một bộ Snare có tính chất thoáng qua được nhấn mạnh khi sử dụng cùng với 

Comp, và cũng là một bộ Snare không có những nội dung tần số thấp (Low-FreQ) bị tổn hại. Đôi 

khi bộ Comp thực sự có thể loại bỏ tần Low-end 

ra khỏi bất kỳ một nguyên vật liệu nào, nhớ điều 

này nhé. Dbx 160 là bộ yêu thích để tôi làm việc 

này. 
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Lively – Sống động 
 

Năng động (Energetic), hào hứng (Exciting), v.v. Tôi thích sử dụng Comp để làm cho mọi thứ 

nghe được sống động hơn, vì một số bộ Comp có thể làm tăng thao tác bơm (pumping) và hơi 

thở (breathing) cho mọi vật liệu âm thanh nào. Fairchild 660/670 thường là ứng dụng yêu thích 

của tôi cho việc này. Nó được mô phỏng lại bởi UAD, Waves và những công ty phần mềm khác. 

Oxford Inflator hiện là plugin yêu thích của tôi và chắc chắn nó sẽ bổ sung thêm sức sống cho 

bất kỳ một nhạc cụ ảo nào mà bạn muốn xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

Fairchild 660/670 của UAD 

 

 

             Oxford Inflator 

Muddiness – Mờ, nhòe, nhão 
 

Bạn sẽ thấy các kỹ sư mô tả nhiều dải tần khác nhau khi mô tả về độ mờ 

(Muddiness) này, mà tôi thì lại thích nghĩ như là một sự dư thừa ở tần Trung 

Trầm (low-mids) đến tần Trung (Mids) hơn, thường thì cá nhân tôi hay sử 

dụng phạm vi từ 200-700 Hz. Nhưng hãy cẩn thận đừng giảm quá nhiều 

trong phạm vi dải tần này, vì nó có thể làm cho chất liệu âm thanh của bạn 

nghe thiếu sức sống và mỏng. 

Có điều thú vị xảy ra khi sử dụng bộ SSL-style EQ nói riêng cho tai tôi khi 

Boost dải tần số cao (high freQ) lên thì nó có vẻ như đồng thời xoa bóp 

(massaging) và làm dịu tần số thấp (Lows). Tôi biết rằng đó thật sự không 

phải là những gì mà bộ EQ làm. Hãy thử một số bộ EQ và Boost dải tần top-

end (cao) nếu việc cắt 200-700 Hz nó làm tổn hải đến tần Trung (Mids). 
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Noisy - Ồn ào 
 

Một trong những bản thu âm yêu thích của tôi mà tôi đã từng làm việc thì từng bài nó luôn có 

những tiếng Hum/Hiss (Um/rít). Và tôi nghĩ rằng điều này nó thật độc đáo bởi vì nó cho thấy 

rằng những kỹ sư thu âm họ đã tận tâm như thế nào để có được những sound tiếng cổ điển như 

vậy. Nếu bạn không muốn tiếp xúc với những tiếng ồn này thì bộ FabFilter Pro-G sẽ là một 

Gate (Cổng cắt) tuyệt vời mà tôi từng sử dụng. Bạn cũng có thể sẽ nghe được những bản mix 

hay những thể loại nhạc mà chúng rất ồn (Noise). Tiếng Cymbal liên tục kết hợp cộng hưởng khi 

vang vào tường cùng với tiếng Guitars thì sẽ luôn tạo ra thứ âm nhạc ồn ào kiểu vậy. Một lần 

nữa, nhẹ nhàng sử dụng Sooth của Oeksound, hay là sử dụng De-Esser, hoặc những bộ 

Multiband Compressor cũng có thể giúp bạn trong những trường hợp này. 

 

FabFilter Pro-G 

 

Open – Mở 
 

Thuật ngữ này không hẳn là chỉ độ sáng (Brightness) hay độ trong (Clarity). Tôi nghĩ còn có 

những hàm ý khi nói về độ Mở (Open) trong trường âm thanh Stereo. Một số bộ Compressors 

như Neve 33609, hay Pultec-Style EQs thực sự hỗ trợ trong việc tạo ra cảm giác không gian 

xác định giữa các phần tử riêng lẻ. Để mở rộng (Widening) và tăng cường (Enhancement) âm 

thanh Stereo, SPL Vitalizer MK-2 (NATIVE hay UAD) thực hiện rất tốt công việc này và cũng là 

những bộ ứng dụng chính trong các Bus Master của tôi. 
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Pultec-Style EQs 

 

 

 

 

SPL Vitalizer MK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve 33609 

 

Pillowy/Punchy – Êm, giòn đanh 
 

Một trong 2 thứ trên. Thực sự là những cảm giác đối lập. Pillow Snares là ghê tởm nhất. hãy nghĩ thử 

xem nếu bạn Gõ vào một cái gối – âm thanh tạo ra thì mềm (Soft), với Attack êm dịu (mellow attack), và 

không có nhiều tần số cao (high-freQ). Và điều đó không phải là điều tôi muốn ở Snare, vì thế tôi sẽ thêm 

Punch (Độ giòn) vào bằng cách kết hợp Comp và EQ. Too-Fast Attack (chỉ số Attack quá nhanh) sẽ làm 

cho tiếng Snares nghe bị Êm thay vì Giòn đanh, vì vậy hãy chú ý đến những điều chỉnh của bạn. Bộ 

Comp “The Glue” nói ở trên có 

thể thêm độ Punchy tốt, đối với 

Drums hay Room Mic cũng vậy, 

tôi thì đang sử dụng Chandler 

Limited Zener Limiter.  

 

Chandler Limited Zener Limiter.  
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Quiet – Yên Tĩnh 
 

Haha dễ mà, dùng Fader Volume kéo hết xuống là im lặng yên tĩnh ngay  

 

Round – Tròn trịa 
 

Roundness, đối với tôi, là các 

đường lines xác định. Bạn 

muốn một chút độ nhám xung 

quanh các cạnh của nhạc cụ. 

Thông thường, thì thuật ngữ 

này dành cho Kick và Bass, nhưng trong một số trường hợp thì nó dùng để mô tả Giọng hát 

(Vocals) hay là một bản mix tròn trịa. Đối với Bass, hãy tập trung vào tần Trung Trầm (Low-mids) 

khi EQing, sử dụng bộ Comp chậm (slow) và mượt (smooth) như LA-2A, hoặc những bộ Tape 

Saturation khác để tạo nên độ bão hòa tinh tế của âm thanh và đạt được độ tròn trịa như mong 

muốn. 

Tape Saturasion: 
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Silky- Mướt mườn mượt 
 

Dễ chịu, mượt mà ở dải tần số cao (High-freQ). Rất nhiều bộ cân bằng EQ giả lập Analog cung 
cấp chất lượng cao (high end) mượt mà này. Yêu thích của tôi là bộ Neve 1073 và Manley 
Massive Passive thường dùng trong Mastering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Neve 1073 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Manley Massive Passive 
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Thin- Mỏng 
 

Một thuật ngữ khác mà bạn thường xuyên nghe, Mỏng (Thin) đề cập đến âm thanh bị thiếu ở 
dải tần Trầm (Low) và Trung Trầm (Low-mid). EQ Tăng (Boost) có thể giải quyết vấn đề này, bộ 
yêu thích của tôi là Soundtoys Decapitator để tạo thêm sức nặng cho Bass, Kick, Vocals, hay 

bất kì âm thanh nào cần sức nặng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soundtoys Decapitator 

 
 

Upfront – Ngay trước mặt 
 

Đây là một thuật ngữ quan trọng và cũng quen thuộc với nhiều loại nhạc của ngày nay nó có 
nghĩa như siêu cường điệu, ở gần với người đang nghe. Thứ nhất, kỹ thuật ghi âm có mối liên 
hệ cực kỳ mật thiết với những âm thanh Upfront (Trung thực). Cận cảnh, có lẽ với Dynamic 
micro có thể sẽ hữu ích. Một trong những Plugin Waves yêu thích của tôi là V-Comp và tôi 

thấy nó làm rất tốt việc tạo cảm giác một ca sĩ đang ngồi gần người nghe để hát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dynamic Micro (Micro điện động)                                        Condenser Micro (Micro điện dung) 
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                                               V-Comp 
 
 

Vibrant – Sôi nổi 
 

Thuật ngữ này tương tự với Juicy hay Lively. Có tổ chức. Phù hợp với ngữ cảnh âm nhạc một 
cách chính xác và những sound tiếng không bị xử lý quá mức. Tôi tin rằng sự sống động 
(Vibrancy) có liên quan nhiều đến cách trình diễn âm nhạc hơn bất kỳ thứ gì khác và chưa có 
một Plugin nào có thể khắc phục được một ban nhạc đánh nhàm chán. 
 
 

Wooly – Len lén, mập mờ không rõ ràng 
 

Thiếu độ sắc nét, thừa âm trung thấp (Low-mids). Có lẽ như thể âm thanh bị che bởi một cái 

chăn. Tôi đã đọc về Wooly giống như “Giống như phiên bản lỗi của Ấm (Warm)”. Loại bỏ 
Wooliness với EQ Giảm (Cut), hoặc dùng High-shelf thể Boosted. 
 
 
 

X-Factor – Nhân tố bí ẩn 
 

Tới đây thì gần như tôi đã đi gần hết bảng thuật ngữ. Đây là những thứ vô hình mà một kỹ sư 
có thể thêm vào trong sản phẩm. Khi họ đã giỏi trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật để 
có thể truyền tải những ý tưởng nghệ thuật vào các nguyên tố trong bài nhạc, đó là lúc họ sẽ 
thêm X-Factor vào. Các kỹ sư cao cấp (High-end Engineers) là những người tạo ra hương vị và 
được trả tiền để tạo thêm sự rung cảm (Vibe) và tính cách đặc trưng (Character) của họ vào 
trong sản phẩm. X-factor chính là những tố chất riêng của họ. 
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Zero – Số Không 
 
Một con số cực kì quan trọng trong thế giới âm thanh. Hãy thử sử dụng bộ giới hạn đỉnh (Peak Limiter) 
của iZotope hay FabFilter để tránh vượt quá 0, và nếu bạn hiện đang ở phòng thu, hãy đảm bảo âm 
lượng không vượt quá ngưỡng 0 khi hoàn thành.  

 
 

14 BƯỚC MASTER  
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1. Bước 1: Tối ưu hóa không gian nghe của bạn. Mastering trong một căn phòng chưa được xử lý cách 

âm hay xử lý không gian sẽ khiến bài hát của bạn trở nên lạc lõng ở mọi không gian khác.  

2. Bước 2: Hoàn thành bản Mix của bạn. Bạn không thể Master cho đến khi chốt xong được bản Mix. 

3. Bước 3: Kiểm tra âm lượng. Đảm bảo không có Faders nào bị vỡ Gain (Clipping). Ngoài ra thì phần lớn 

nhất của bài hát thường nên đạt đỉnh từ -4 db đến -6 db trên Mix Bus. 

4. Bước 4: Bounce track và xuất các Mix tracks ra thành 1 track Stereo. Đảm bảo rằng nó được xuất ra 

cùng định dạng Bit và Sample Rate với Mix Session. Nó phải là tệp .Wav hoặc .Aiff. 

5. Bước 5: Nghỉ giải lao hết hiệp 1. Hãy cho đôi tai bạn một thời gian nghỉ. Tốt nhất là chờ 1 ngày. 

6. Bước 6: Tạo một project mới và Import luôn bài nhạc mẫu tham khảo vào. Sử dụng bản nhạc tham 

khảo để tham chiếu sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn cho chất lượng của bài nhạc của bạn. 

7. Bước 7: Lắng nghe những cảm giác đầu tiên (và ghi chép lại). Bạn sẽ nghe được gần như 80% các 

vấn đề cần phải được sửa chữa trong lần nghe đầu tiên. 

8. Bước 8: Thực hiện một bản phân tích một cách đầy đủ nhất. Nghe bản tham khảo, sau đó nghe lại 

bản mix của bạn nhiều lần. Kiểm tra bản mix của bạn ở nhiều không gian khác nhau. Viết ra những cảm 

giác vấn đề bạn nghe được, và những gì bạn muốn nó đạt được. 

9. Bước 9: Kiểm soát dải động (Dynamic). Sử dụng bộ Comp để Comp nhẹ bản mix, giảm 1-2 dBs âm 

lượng là được. 

10. Bước 10: Sửa âm sắc bài. Sử dụng bộ EQ và Multiband Compressor để đưa âm sắc bài Mix về gần 

giống với bài tham khảo. 

11. Bước 11: Nâng cao bản mix. Sử dụng những công cụ thay đổi Saturation hay kiểm soát độ rộng không 

gian Stereo để tạo màu sắc cho bản Mix. Bước này là tùy chọn, có hay không cũng không ảnh hưởng gì 

lắm. 

12. Bước 12: Giới hạn âm lượng bản Mix. Sử dụng Limiter để tằng âm lượng cho bản mix. Giới hạn đỉnh 

âm lượng ở 2-4 dBs ở những điểm ồn nhất (Loudest Points). 

13. Bước 13: Kiểm tra lần cuối. Sử dụng các bộ do Meters như LUFS hay Dynameter để đảm bảo dải động 

(Dynamic range) đủ chuẩn với những trang phát hành. 

14. Bước 14: Bounce toàn bộ lại lần cuối. Xuất File theo tiêu chuẩn định dạng phát của các trang phát trên 

thế giới. Nếu bạn bối rối về phần chất lượng:  
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 32 bit Float: Kích thước tệp lớn và  
 chi tiết cho phép các phần mềm xử lý 
 tốt hơn. Nhiều DAW sử dụng 32 bit 
 như tiêu chuẩn. 
  
 24 bit: Dải động (Dynamic Range) 
 và Headroom nhiều hơn. Bạn có thể 
 ghi âm ở Levels thấp hơn mà không 
 lo về noise khi boost. 
 
  
 16 bit: kích thước tệp nhỏ nhưng ít 
 khoảng trống (headroom) hơn. Gần 
 với mức sàn của Noise hơn. 
      
      
      
 8 bit: Không tệ như bạn nghĩ. Chất 
 lượng dành cho những âm thanh  
 như trong GameBoy. Tuy nhiên,  
 lời khuyên không nên sử dụng nó. 
 
 
 
 
 
 
                       
 
            192 kHz: Chỉ cần thiết nếu bạn đang 
                       chỉnh sửa một khối lượng nhiều âm 
            thanh chất lượng nặng hay muốn  
                       kéo dài thời gian âm thanh. 
 
            96 kHz: Có giá trị với những file chất 
                       lượng lớn và khi chỉnh sửa chúng. 
                       Nó là gấp đôi của 48 kHz 
 
 
            88.2 kHz: Cũng có giá trị khi chỉnh 
                       sửa các file chất lượng lớn. gấp đôi 
                       của 44.1 kHz. 
 
 
             48 kHz: Tiêu chuẩn cho âm thanh 
                        và âm thanh Video nói chung. Có 
                        giá trị bổ sung cho kích thước tệp 
             cho âm thanh bình thường. 
 
             44.1 kHz: Tiêu chuẩn tối thiểu. 
                        Hoàn toàn tốt trong hầu hết các  
                        trường hợp.  
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 68 Samples (hoặc mức thấp nhất mà bộ xử lý 
 có). Dùng để thu hoặc để nghe phát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1024 Samples (hoặc mức cao nhất mà bộ xử
          lý có). Dùng để Mixing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Đây là tài nguyên chính của tôi, và một vài trang web tham khảo. 
 

BEST WEBSITE HOSTING - I've been with this company for all of my websites since 2005 and 

my experience has been EXCELLENT! Great prices, superb customer services, and better than 

99% uptime. http://BestMusicHosting.com 

https://theproaudiofiles.com/sonic-quality-alphabet-for-mixing 

https://www.musicianonamission.com/gain-staging 

http://blog.stundar.co.za/2020/07/08/the-difference-between-mixing-and-mastering 

http://prosoundformula.com/how-to-master-a-song 

https://fatasfunk.com/2020/09/15/mixing-or-mastering-or-stem-mastering 

https://www.masteringthemix.com/blogs/learn?page=10 

https://iconcollective.edu/what-is-mastering-in-music 

https://www.google.com 

NGUỒN THÔNG TIN CỦA TÔI 
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ĐỪNG dành vô số giờ để thu thập thông tin về kỹ năng Mastering từ những người làm việc ở 

nhà mà chưa bao giờ Mastering bài hát đạt chuẩn thương mại nào. 

 
Hãy để tôi hướng dẫn bạn những gì tôi đã học được trong 18 năm qua, Mastering hơn 
40,000+ bài hát! 

 
 

Chúc bạn luôn may mắn với tất cả những gì bạn làm! 
Chúa bảo vệ bạn! 

 
Cũng phải mất mấy đồng để mua sách nước ngoài về sau đó 
mất thêm mấy ngày để đọc và dịch cộng mất thêm rất nhiều 
chất xám để tổng hợp ví dụ bằng hình ảnh cụ thể. Đầu tư cho 
kiến thức là một khoản đầu tư mà bạn sẽ không bao giờ mất 
đi. Vậy nên hãy Donate cho mình để chúng ta cùng có thêm 
động lực để tích lũy thêm khối kiến thức để phát triển ngành 
âm nhạc nước nhà nhé các bạn. Thân ái! 
 
       Donate: TK MB Bank 
                      Phạm Gia Bảo 1505955555555 

                                                                                TK Techcombank Sài Gòn  
                                           Phạm Gia Bảo 19033192958012 
Xin chân thành cám ơn và hẹn gặp lại ! 
 

 

Thank You! 
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