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پیش گفتار
زندگــی ماشــینی امــروز چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم شــرایط جدیــدی بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت .زندگــی در آپارتمــان های کوچــک و محدویــت های ناشــی از
آن بســیاری از عالقــه منــدان بــه ســاز پیانــو را از داشــتن و فراگیــری آن نــا امیــد مــی کنــد .ظهــور ســازهای دیجیتــال در نیمـهی دوم قرن بیســتم و تکامــل بینظیر
آنهــا عــاوه بــر رفــع مشــکل محدودیــت مــکان ،امکانــات بســیار مفیــدی را نیــز بــه همــراه داشــته اســت  .همیــن امکانــات مــو جــب شــده اســت تــا نوازنــدگان و
آهنگســازان حرفــه ای نیــز بــه جمــع خریــداران ایــن ســازها اضافه شــوند.
خریــد ســازهای دیجیتــال بــرای بســیاری از خریــداران چالــش بزرگــی محســوب میشــود .کــم نیســتند افــرادی کــه پــس از جســتجو در بــازار و مواجهه بــا برندهای
مختلــف دچــار ســردرگمی شــده و در نهایــت تنهــا بــر اســاس توصیـهی فروشــندگان و یــا اشــخاص دیگــر اقــدام بــه خریــداری ســاز مــی کننــد .هــدف از ترجمــه
ایــن کتــاب کمــک بــه خریــداران (بــه ویــژه افــراد مبتــدی) اســت تــا بــا کســب اطالعــات و آشــنایی بــا اصطالحــات تخصصــی بتواننــد بهتریــن تصمیــم را گرفته
و از اشــتباهات گرانقیمــت!! جلوگیــری کنند.
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن کتــاب در انگلســتان منتشــر شــده اســت ،واحــد پــول و شــرایط بــازار پیانــو در آن کشــور مد نظــر قــرار گرفته اســت .بــا توجه به نوســانات
قیمــت ارز  ،واحــد پــول بــه ریــال تبدیــل نشــده اســت تــا خواننــدگان محتــرم فــارغ از نوســانات ارزی مدلهــای مختلــف را بــا یکدیگــر مقایســه کننــد .همچنیــن
الزم بــه ذکــر اســت برخــی از برندهــای بررســی شــده تنهــا در بــازار انگلســتان موجــود هســتند و در حــال حاضــر امــکان تهیـهی آنهــا در بــازار ایران میســر نیســت.
نکتـهی دیگــری کــه خواننــدگان میبایســتی مــد نظــر داشــته باشــند ایــن اســت کــه علیرغــم رتبــه بنــدی انجــام شــده در ایــن کتــاب ،در نهایــت کیفیت اکشــن و
صــدا اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گرفتــه شــود  .لــذا توصیـهی مــا این اســت کــه انتخــاب نهایــی را بــر اســاس ایــن دو فاکتــور و فــارغ از رده بندیهــا انجــام دهید.
بــا توجــه بــه تحــوالت بــازار و ارائـهي مدلهــای جدیــد از ســوی ســازندگان ایــن کتــاب بــه صــورت مســتمر بــه روز مــی شــود .بــرای دریافــت آخریــن نســخهی
کتــاب بــه ســایت خانــه پیانــو مراجعــه نماییــد.
در صورتی که انتقاد و یا پیشنهادی در باره ی این کتاب دارید میتوانید آن را از طریق پست الکترونیک با ما در میان بگذارید.
www.pianohouse.ir
info@pianohouse.ir
										

ایــن کتــاب بــا اجــازهی مؤلــف آن ترجمــه و منتشــر شــده اســت .جهــت دریافــت نســخه اصلــی کتــاب و یــا ارتبــاط بــا مؤلــف میتوانیــد بــه وب ســایت زیــر مراجعه
نما یید
www.ukpianos.co.uk
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فهرست

 -۱تعاریف و اصطالحات
کالویه های سنگین شده
کالویه های حساس به ضربه (و سطوح دینامیکی)
اکشن مجهز به چکش هایی با وزن متفاوت
اکشن مجهز به مکانیزم رهاسازی
کنترل وزن کلید
اکشن های GHS/GH/GH3
تقسیم کالوی ه ها
چند صدایی
خروجی  /ورودی MIDI
خروجی  /ورودی AUX
امکانات ضبط
مترونوم داخلی
توان بلندگو
انتقال
طنین
دوصدایی
رزونانس سیم ها
نمونه صدای باال آمدن کلید
شفافیت
کوک دستگاهها و گامها
صفحهنمایشگر

Weighted keys
)Touch sensitive keys (and dynamic levels
Graded hammer action
Mechanism with escapement
Key weight control
GHS/GH/GH3 key touch
]Keyboard split - [page 13
Polyphony
)Midi IN/OUT (USB
Aux IN/OUT
Record facility
Built-in metronome
Speaker wattage
Transpose
Reverb
Dual voice
String resonance
Key off samples
Brilliance
Scale tuning
Display screen

 -۲سواالت متداول دربارهی پیانوهای دیجیتال
آیا کالویه های چوبی بهتر از کالویه های پالستیکی هستند؟
چه میزان پولیفونی برای من مناسب است؟  ۱۲۸ ،۹۶ ،۶۴ ،۳۲و یا بیشتر؟
چه میزان توان بلندگو برای من مناسب است؟

از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانو های دیجیتال و استیج پیانو ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
بهترین و بدترین محل برای قرار دادن پیانو دیجیتال کجاست؟
چگونه از ریزش مایعات ،گردو غبار و لک بر روی پیانو جلوگیری کنم؟
آیا مکانیزم های چوبی ارزش خرید دارند و یا خرید آنها اشتباه است؟
میانگین طول عمر پیانوهای دیجیتال چند سال است؟

 -۳معایب خرید پیانوهای دیجیتال دست دوم

 -۴شش راه ساده برای ارزیابی پیانو قبل از خرید .اگر پیانوی مورد نظر شما حتی در یک
تست با مشکل مواجه شد از خرید آن صرف نظر کنید.

 -۵لیست کامل برندهای پیانوهای دیجیتال و رتبه بندی پیانوهای خوب براساس ۵
شاخص اصلی
لیست کامل برندهای پیانوهای دیجیتال
رده بندی براساس تنوع انتخاب (  ۵برند برتر)
رده بندی براساس قابل اطمینانترین برندها (  ۱۰برند برتر)
رده بندی براساس محبوبیت طوالنی مدت (  ۵برند برتر)

رده بندی براساس محبوبیت در سالهای اخیر (  ۵برند برتر)
نتایج کلی ( ۱۶برند برتر)

از سری انتشارت خان ه پیانو
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 -۶بهترین پیانوهای دیجیتال کدام مدلها هستند؟
فهرست  ۱۰مدل برتر ( این مدلها بر اساس تاچ ،صدا ،طراحی ،کیفیت ساخت ،قابل اطمینان بودن ،ارزش دست دوم ،محبوبیت و
قیمت رتبه بندی شده اند)
فهرست  ۱۰مدل برتر  .دسته بندی شده بر اساس محدودهی قیمت

 -۷از فروشگاههای اینترنتی خرید کنیم یا فروشگاههای حقیقی؟
معایب و مزایای خرید های اینترنتی و حضوری
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فصل اول

تعاریف و اصطالحات

از سری انتشارت خان ه پیانو
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آیا از اصطالحات مختلفی که میشنوید گیج شدهاید؟
اگــر اینگونــه باشــد بــه هیــچ وجــه جــای تعجــب نیســت! بــد
نیســت نگاهــی بــه ســناریوی تکــراری زیــر بیاندازیــم:
شــما بــه یــک فروشــگاه پیانــو میرویــد و فروشــنده بــه گرمــی
بــا جمل ـهی « :ســام ،میتونــم کمکتــون کنــم؟ » بــه اســتقبال
شــما میآیــد.

تــکان دهیــد!!

		

وزن کالویههــا در پیانــو هــای مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت
اســت .در مواجهــه بــا برندهــای مختلــف در بــازار ممکــن اســت با
اصطالحــات زیــر روبــرو شــوید:

شــما بــه او توضیــح میدهیــد کــه میخواهیــد پیانویــی را بــرای
دختــر و یــا پســرم تهیــه کنــم و بــرای ایــن کار نیــاز بــه راهنمایــی
دارید.

● کمی سنگین شدهLight-weighted -
● نیمه سنگین شدهSemi-weighted -
● سنگین شدهWeighted -
● متوسط سنگین شدهMedium-weighted -
● کامال سنگین شدهFully-weighted -

به نظر ساده میرسد  .نه ؟
بسیار خوب ...
فروشــنده شــروع میکنــد و دربــارهی تفــاوت اکشــن  GHEو
 ، GHپولیفونــی ،اکشــن بــا وزن متغیــر چکــش ،حساســیت تــاچ،
مکانیــزم رهاســازی ،دوصدایــی و  ....بــرای شــما توضیح مــی دهد.

تفــاوت در وزن کالویههــای ذکــر شــده بســیار کــم اســت .بــه
طــور کلــی بهتــر اســت پیانوییکــه تهیــه مــی کنیــد کالویههــای
کامــا ســنگین شــده داشــته باشــد .البتــه قیمــت ایــن پیانــو هــا
عمومــا گــران اســت .بنابرایــن درصورتــی کــه بودجهی شــما برای
خریــد آنهــا کافــی نیســت گزینـهی بعــدی خریــد پیانویــی بــا وزن
متوســط کالویــه اســت.

شــما بــه هیــچ وجــه انتظــار شــنیدن ایــن توضیحــات را نداشــتید
و حــاال متوجــه شــده ایــد کــه خریــد پیانــو کار خیلــی آســانی هــم
نیســت .

توجــه  :ســازندگان مختلــف از اصطالحــات مختــص خودشــان
بــرای توصیــف ســنگینی تــاچ اســتفاده میکننــد و بنابرایــن همین
موضــوع مــی توانــد شــما را کمــی ســردرگم کند .بــه عنــوان مثال
پیانوهــای بســیاری وجــود دارنــد کــه بــه ادعــای ســازنده کامــا
ســنگین شــده هســتند ولــی درعمــل در ردهی نیمه ســنگین شــده
قــرار میگیرنــد.

اکنــون در حالــی کــه کمــی گیــج شــده ایــد فروشــگاه را تــرک
میکنیــد.
ســپس تصمیــم مــی گیــرد تــا بــا اســتفاده از اینترنــت اطالعــات
بیشــتری در ایــن زمینــه کســب کنیــد.
دوبــاره بــا همــان اصطالحاتــی کــه در
فروشــگاه شــنیده بودیــد مواجــه مــی
شــوید.

از طرفــی پیانوهــای دیگــری نیــز هســتند
کــه بــا تــاچ کامــا ســنگین ،کالویــه هــای
بیــش از حــد ســنگینی دارنــد ،بــه طــوری
کــه نوازندگــی بــر روی آنهــا نیــاز بــه
انگشــتان یــک ســنگ نــورد حرفــه ای دارد!
چنیــن پیانوهایــی بــرای آمــوزش بــه هیــچ
عنــوان توصیــه نمیشــوند و اســتفاده از آنهــا
موجــب عــدم فراگیــری صحیــح تکنیکهــای
نوازندگــی میشــود .عمومــا نوازندگانــی کــه
بــا کالویههــای بیــش از حــد ســنگین تمریــن میکننــد در آینــده
نمــی تواننــد کنتــرل خوبــی بــر روی کالویــه هــا داشــته باشــند.
در واقــع ایــن پیانــو هــا بــه اشــتباه کامــا ســنگین نامگــذاری
شــدهانــد و بایــد آنهــا را در دســتهی فوقالعــاده ســنگین شــده
دســته بنــدی کنیــم.

شــده

این اصطالحات دیگر چه هستند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای توصیــف
نحــوهی عملکــرد قســمتهای مختلــف
پیانــو اصطالحات بســیاری مورداســتفاده
قــرار میگیــرد و کار وقتــی ســخت تــر
میشــود کــه متوجــه شــوید ســازندهگان مختلــف ،از اصطالحــات
یکســانی بــرای بیــان ویژگیهــای ســاز اســتفاده نمیکننــد.
اکنــون قصــد دارم شــما را بــا اصطالحــات رایــج در بــارهی
پیانوهــای دیجیتــال آشــنا کنــم تــا اینبارکــه بــه فروشــگاه رفتیــد
بعــد از توضیحــات فروشــنده ،ســر خــود را بــه نشــانهی فهــم کامل
از سری انتشارت خان ه پیانو

			
کالویه های سنگین شده
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نکتــه  :تشــخیص کالویــه هــای فوقالعــاده ســنگین خیلــی هــم
کار ســختی نیســت .در ایــن جــا ســعی مــی کنــم چنــد راهــکار
ســاده را معرفــی کنــم :

اســت .پیانوهایــی کــه دارای کالویههــای کامــا ســنگین شــده
هســتند تاچــی مشــابه بــا پیانوهــای آکوســتیک دارنــد.

 -۱ایــن پیانــو هــا معمــوال در ردهی قیمتــی  ۲۹۹تــا  ۴۰۰پوند قرار
دارنــد .البتــه برخــی اوقــات دیــده ام کــهبــا قیمــت هــای باالتــری
نیــز بــه فــروش میرســند.

کالویههای نیمه ( )semiسنگین شده
چنــد نمونــه از مــدل هایــی کــه دارای کالویــه های نیمه ســنگین
شده هســتند :

 -۲برخــی اوقــات ایــن پیانوهــا تخفیــف بســیاری خوردهانــد بــه
طــوری کــه بــه راحتــی مــی تــوان نســبت بــه قیمــت کاذب آنهــا
شــک کــرد.

 Chaseتمامی مدلها
 Gear4Musicمدلهای  SP ، DPو V
 Hemingwayتمامی مدلها
 Mantovaتمامی مدلها
 Suzukiتمامی مدلها
 Thomannتمامی مدلها به جز DP50
 Williamsتمامی مدلها

 -۳در لیســت  ۱۰و یــا  ۲۰برنــد برتــر کــه در ادامــهی ایــن کتــاب
خواهیــد دیــد قــرار نگرفتهانــد.
اگــر پیانویــی نــو در محــدوده ی قیمــت  ۲۹۹تــا  ۴۰۰پونــد قــرار
داشــت ولــی برنــد آن در لیســت  ۱۰برنــد برتــر پاییــن تــر از ۵۰۰
پونــد نبــود بهتــر اســت در خریــد آن تجدیــد نظرکنیــد.
در صورتــی کــه ســوالی در ایــن زمینــه داشــته باشــید میتوانیــد از
طریــق ایمیــل زیــر مطــرح کنید:
info@pianohouse.ir

کالویههای سنگین شده
چنــد نمونــه از مــدل هایــی کــه دارای کالویــه های ســنگین شــده
هستند :

در ادامــه ،برندهــا و مدلهــای مختلــف از نظــر وزن کلیدهــا
دســته بنــدی شــده انــد .بــرای ایــن کار مــن بــه مــدت  ۶مــاه
تمامــی مــدل هــا را از نظــر کیفیــت و وزن تــاچ مــورد بررســی قرار
دادهام.

 : CASIOمدلهای  CDP120و CDP220
 : Galileoتمامی مدلها
 :Orlaتمامی مدلها
 : Thomannمدل DP50

کالویههای کمی ()lightسنگین شده
چنــد نمونــه از مــدل هایــی کــه دارای کالویــه های کمی ســنگین
شــده هستند :

کالویههای متوسط (  )Mediumسنگین شده
چنــد نمونــه از مــدل هایــی کــه دارای کالویــه هــای متوســط
ســنگین شــده هســتند :

 : YAMAHAمدلهــای ,PSR, EZ, YPT, DGX230
NP-V80 ,NP-V60 ,NP31 ,NP11 ,DGX530

 Broadwayمدل B2
 : CASIOمدلهای  Celvianoو PX Privia
 : Kawaiمدلهای ES100 ,KDP90 ,CL36 ,CL26
 : Korgمدلهای LP380 ,SP170S, SP280
 : Kurzweilمدل KA110
 : Yamahaمدلهای ,YDP142 ,P115 ,P45 ,DGX650
YDP-V240

 : CASIOمدلهای  CTKو LK
 :KORGسری PA
کالویــهی پیانوهــای دیجیتــال میتوانــد بــه صــورت نیمــه
ســنگین شــده ،ســنگین شــده ،متوســط ســنگین شــده و کامــا
ســنگین شــده باشــد .ایــن بــه ایــن معناســت کــه وزن کالویــهی
آنهــا از کیبوردهــای الکترونیکــی  ۶۱کالویــهای ســنگین تــر
از سری انتشارت خان ه پیانو
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کمی پیچیده است .نه؟
ســازندگان مختلــف از عبارتهــای متفاوتی بــرای بیان ایــن موضوع
اســتفاده میکننــد .در ایــن جــا بــه ســه مــورد از ایــن اصطالحــات
گیــج کننــده اشــاره میکنیــم:

کالویههای کامال (  )fullyسنگین شده
چنــد نمونــه از مــدل هایــی کــه دارای کالویــه هــای متوســط
ســنگین شــده هســتند :

● سطوح حساسیت ضربهTouch sesitivity levels -
● سطوح پاسخدهی ضربه Touch response levels -
● سطوح دینامیکDynamic levels -

 : Broadwayمدلهای MK10 ,BG1 ,B3 ,B1 ,102-EZ
 : Classentiمدلهــای ,CDP3i, UD1 ,CDP2 ,CDP1
GR1i ,DG1
 : Kawaiمدلهــای ,CA67 ,CA17 ,CN35 ,CN25
ES7 ,CS10 ,CS7 ,CS4 ,CA97
 : Kurzweilمدلهــای ,M3W, MPS10 ,M1 ,M210
,MP20F, CUP2,MP10F, MP15 ,MPS20
CGP220W ,CUP2A, MPG200 ,CUP110
 : Rolandمدلهــای ,F20 ,RP401R, F140R, RD800
HPi50e, ,HP605 ,HP603 ,HP504 ,FP80 ,FP50
DP90e, DP90Se , LX17 ,LX7
 : Yamahaمدلهــای ,YDP181 ,YDP162 ,YDP-S52
,CLP585 ,CLP575 ,CLP545 ,CLP535 ,CLP525
,CVP709 ,CVP705 ,CLP565GP, CVP701
N3 ,N2 ,N1 ,NU1 ,CP300 ,CVP709GP, P255

داســتان زمانــی دشــوار تــر میشــود کــه برخــی بــه اشــتباه ســعی
میکننــد موضــوع دیگــری نظیــر وزن کالویههــا را بــا اســتفاده از
اصطالحــات بــاال توصیــف کنند.
برخــی از پیانوهــا گزین ـهای دارنــد کــه بــا تنظیــم آن میتــوان
حــس تــاچ را ســنگینتر و یــا ســبکتر کــرد کــه االن قصــد
نــدارم بــهآن بپــردازم.
پــس دوبــاره بــه بحــث حساســیت ضربــه برمیگردیــم .از ایــن
بــه بعــد بــرای توضیــح تعــداد ســطوح حساســیت ضربــه یــا تــاچ
از عبــارت« ســطوح دینامیکــی» و یــا «ســطوح قدرتــی» اســتفاده
میکنیــم.
اگــر شــما بــر روی پیانــو و یــا کیبــوردی کــه فاقــد کالویههــای
حســاس بــه ضربــه اســت تمریــن کنیــد در نهایــت تکنیــک
ضعیفــی خواهیــد داشــت .بــا ایــن وجــود اگــر قــرار باشــد بعــد از
ســالها نواختــن بــرروی ســازی بــدون حساســیت بــه ضربــه ،بــه
ســراغ یــک پیانــوی آکوســتیک برویــد بــه ســختی میتوانیــد
خودتــان را بــا شــرایط جدیــد وفــق دهیــد.
پیانوهــای دیجیتــال مختلــف بســته بــه برنــد و مدل ،ممکن اســت
 ۱تــا  ۶ســطح دینامیکی داشــته باشــند.
اغلــب پیانوهــای ارزان قیمــت  ۱تــا  ۳ســطح دینامیکــی دارنــد.
طبیعتــا هــر چقــدر ســطوح دینامیکــی بیشــتری داشــته باشــیم
صــدای ســاز و احســاس نواختــن طبیعــی تــر خواهــد بــود.

توجــه  :پیانوهــای دیجیتالــی کــه کالویــه هایــی کامــا ســنگین
دارنــد حســی شــبیه بــه حــس نواختــن بــر روی پیانوي آکوســتیک
ایجــاد میکننــد.

کالویه های حساس به ضربه
				
( سطوح دینامیک)

بیشــتر ســازندگان مطــرح نظیــر یاماهــا ،رولنــد ،کاوایــی ،کاســیو،
کالزنتــی ،بــراودوی و کورزویــل از  ۳تا  ۶ســطح دینامیکی اســتفاده
میکننــد .اغلــب مدلهــای ارزان قیمــت ایــن ســازندگان دارای ۳
تــا  ۴ســطح دینامیکــی اســت .مدلهــای متوســط اغلــب  ۴ســطح و
پیانوهــای گرانقیمــت  ۵تــا  ۶ســطح دینامیکــی دارنــد.

اگــر کالویههــای پیانــو را بــه آرامــی فشــاردهیــد صــدای ضعیفــی
ایجــاد مــی شــود و هنگامــی کــه بــا شــدت بیشــتری بــه کالویــه
ضربــه بزنیــد ،بــه نســبت صــدای قــوی تــری میشــنوید .منظــور
از عبــارت «کالویههــای حســاس بــه ضربــه » ایــن اســت کــه
میــزان قــدرت صــدا بــا توجــه بــه شــدت ضربــه تغییــر میکنــد .
در واقــع اگــر بخواهیــم علمــی تــر صحبــت کنیــم هر چــه کالویه
بــا ســرعت بیشــتری پاییــن بــرود صــدا بــا قــدرت بیشــتری ایجاد
میشــود.
بنابرایــن در هنــگام خریــد پیانوهــای دیجیتــال بهتــر اســت ســازی
را تهیــه کنیــد کــه ســطوح قــدرت (ســطوح دینامیــک) بیشــتری
داشــته باشــد.
از سری انتشارت خان ه پیانو

یــک پیانــوی آکوســتیک بــی نهایــت ســطوح دینامیــک دارد .در
واقــع چکــش بــا هــر شــدتی کــه به ســیم ضربــه بزنــد بــه همان
نســبت صــدای قــوی تــری ایجــاد میشــود .بــا ایــن وجــود حتــی
خبــره تریــن تکنســین هــای پیانــو تنهــا قادرنــد  ۶تــا ( ۷و حداکثر
 ) ۸ســطح دینامیکــی را تشــخیص دهنــد .بــه همیــن دلیــل در
پیانوهــای دیجیتــال ســعی میشــود تــا تعــداد ســطوح دینامیکــی
بــه عــدد  ۶تــا  ۷نزدیــک باشــد .پیانوهــای بــا ســطوح دینامیــک
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کمتــر ،نوازنــده را در اجــرای جنبــه هــای بیانــی و احساســی دچــار
مشــکل میکننــد.

اکشــن مجهــز بــه کالویههــای بــا وزن
متفاوت

نکتــه مهــم  :بــه هنــگام خریــد پیانــوی دیجیتــال دقــت کنیــد که
پیانــو ی مــورد نظــر شــما حداقــل دارای  ۴ســطح دینامیــک باشــد.
چنانچــه پیانویــی کــه بــا آن تمریــن میکنیــد ســطوح دینامیکــی
کمتــری داشــته باشــد ،تکنیــک نوازندگــی و به ویــژه توانایی شــما
در ایجــاد احســاس رشــد نخواهــد کــرد .چــرا کــه بیــان احســاس
در پیانــو بــه طــور مســتقیم بــا شــدت صــدا در اتبــاط اســت.
اگــر روزی بخواهیــد بــر روی یــک پیانــوی آکوســتیک اجــرا کنیــد
متوجــه میشــوید کــه نمــی توانیــد شــدت صــدا را بــه درســتی
کنتــرل کنیــد و عمومــا کالویــه هــا را بــا شــدت بســیار زیــاد ضربه
میزنیــد .زیــرا بــه هنــگام اجــرا بــر روی پیانــوی دیجیتــال بــرای
کمــی باالبــردن صــدا مجبــور بودیــد کالویــه هــا را بــا شــدت
بســیار زیــاد ضربــه بزنیــد و ایــن موضــوع بــه شــکل یــک عــادت
بــد در تکنیــک شــما جــای گرفتــه اســت.

در پیانوهــای آکوســتیک بــا توجــه بــه تغییــر انــدازه و وزن
چکشهــا ،وزن کالویــه از ســمت چــپ بــه راســت (بــم بــه زیــر)
بــه تدریــج کاهــش پیــدا میکنــد .علــت ایــن موضــوع ایــن اســت
کــه در قســمت بم(چپ)ســیم هــا کلفــت تــر و در قســمت زیــر
ســیم هــا نازکترنــد .بنابرایــن بــرای داشــتن صدایــی یکدســت و
متناســب الزم اســت تــا انــدازهی چکــش هــا بــه تدریــج به ســمت
نتهــای زیــر کوچکتــر شــود .همیــن کوچکتــر شــدن چکــش
موجــب میشــود کــه میــزان مقاومــت کلیــد بــه هنــگام پاییــن
رفتــن کالویــه کاهــش پیــدا کــرده و کالویــه ســبکتر بــه نظــر
برســد.
ســازندگان پیانوهــای دیجیتــال نیــز در ســالهای اخیــر ســعی
کردهانــد تــا ایــن ویژگــی را شــبیه ســازی کننــد و در نتیجــه
مدلهایــی کــه مجهــز بــه ایــن سیســتم هســتند حــس نزدیکتــری
بــه تــاچ پیانوهــای آکوســتیک دارنــد.

در نهایــت مجبــور هســتید دوبــاره انگشــتانتان را با وضعیــت جدید
وفــق دهیــد تــا بتوانیــد بــا احســاس بنوازیــد و ایــن کار ســختی
اســت!

صحیــح تریــن اصطــاح بــرای بیــان ایــن موضــوع «اکشــن بــا
وزن متغیــر چکــش» ( )graded hammer actionاســت که
شــرکتهایی نظیــر یاماهــا ،کورزویــل ،کاوایــی ،بــراد ِوی و کالزنتــی
از آن اســتفاده میکننــد.

در موســیقی بــرای بیــان شـ ّدت هــای مختلف از عالئم مشــخصی
اســتفاده میشــود( بــه ترتیــب از راســت بــه چــپ صــدا از
قویتریــن شــدت بــه ضعیــف تریــن شــدت کاهــش مییابــد) :
pp p mp mf f ff

جالــب اینجاســت کــه ســازندگان مختلــف بــرای ترغیــب
مشــتریان خــود از عبارتهــای متفاوتــی اســتفاده میکننــد.
برای مثال به چند مورد از این عبارتها اشاره میکنم :

همانطــور کــه در ادامــه خواهیــد دیــد ،هــر چقــدر تعــداد ســطوح
دینامیــک پیانــو بیشــتر باشــد تعــداد بیشــتری از ســطوح بلنــدی
صــدا قابــل ایجــاد خواهــد بــود.

● یاماهــا در ســری جدید پیانوهــای کالوینوا از عبــارت ‘linear
 ’graded hammer actionاســتفاده کرده است.
● رولنــد از عبــارت’’progressive hammer action
اســتفاده میکنــد.
● کاســیو از عبــارت’ ’scaled hammer actionاســتفاده
میکنــد.
● ســوزوکی از عبــارت’’balanced hammer action
اســتفاده میکنــد.

سه سطح دینامیک mp mf f :
چهار سطح دینامیک mp mf f ff :
پنج سطح دینامیک p mp mf f ff :
شش سطح دینامیک pp p mp mf f ff :

بــه خاطــر داشــته باشــید پیانویــی کــه تهیــه میکنیــد حتمــا
نســبت بــه ضربــه حســاس باشــد و حداقل چهــار ســطح دینامیک
داشــته باشــد .بــا چهــار ســطح دینامیــک ،پیانو بــه امتیــاز  ۷از ۱۰
میرســد و بــرای رســیدن بــه امتیــاز باالتــر از  ، ۷حداقــل بــه ۵
ســطح دینامیــک نیــاز داریــم.

از سری انتشارت خان ه پیانو

توجــه  :متغیــر بــودن وزن کالویههــا در پیانوهــای دیجیتــال بــه
عنــوان یــک ویژگــی کلیــدی محســوب نمیشــود.
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کنترل وزن کلید

اکشن مجهز به مکانیزم رهاسازی

برخــی از پیانوهــای دیجیتــال امــکان تغییــر وزن کلیدهــا را بــرای
نوازنــده ممکــن کردهانــد .عمومــا ایــن ویژگــی در ســه حالــت
ســبک ،اســتاندارد(حالت پیــش فــرض) وســنگین قابــل تنظیــم
اســت.

اگــر بــر روی یــک پیانــوی آکوســتیک کالویـ ه را خیلــی نــرم بــه
ســمت پاییــن فشــار دهیــد میتوانیــد مکانیــزم رهــا ســازی را
احســاس کنیــد .کلیــد در انتهــای راه خــود بــه ســمت پاییــن بــا
گیــر بســیار ناچیــزی مواجــه شــده و بقیه مســیر بــه ســمت انتهای
عمــق کلیــد را آزادانــه تــر طــی میکنــد .ایــن موضــوع بــه دلیــل
آزاد شــدن جــک از زیــر چکــش ایجــاد میشــود و بــه همیــن
دلیــل رهاســازی و یــا  Set-offنامیــده شــده اســت.

حالت استاندارد قطعا طبیعی ترین حالت است.
ایــدهی امــکان تغییــر وزن کلیــد هــا بــه نظــر ایــدهی جالبــی
میآیــد ولــی متاســفانه هنگامــی کــه آن را از حالــت اســتاندارد
خــارج میکنیــم کیفیــت تــاچ کامــا افــت میکنــد.

ســازندگان پیانوهــای دیجیتــال نیــز ســعی کــرده انــد تــا این حس
را نیــز شــبیه ســازی کننــد ولــی بــه طــور کل وجــود ویــا عــدم
وجــود ایــن پارامتــر نقشــی در کیفیــت نوازندگــی ســاز نــدارد.

درصورتــی کــه حالــت ســنگین انتخــاب شــود احســاس میشــود
کــه کلیــد ســفت شــده و بــا وارد کــردن فشــار بیشــتر ناگهــان بــه
ســمت پاییــن میپــرد!

از طرفــی در صورتــی که ســازنده نتواند شــبیه ســازی ایــن مکانیزم
را بــه درســتی انجــام دهــد ممکــن اســت ناخواســته بــه کیفیــت
اکشــن صدمــه بزنــد .در پیانوهــای اکوســتیک چگونگی رهاســازی
جــک توســط تکنســین قابــل تنظیــم اســت و اگــر چنانچــه او
نتوانــد بــه درســتی ایــن مکانیــزم را تنظیــم کنــد عملکــرد اکشــن
بــا مشــکل روبــرو میشــود.

بــا انتخــاب حالــت ســبک ،حــس تــاچ کامــا نامتعــارف شــده و
احســاس میکنیــم کلیــد حالتــی جهنــده دارد و غیرقابــل کنتــرل
اســت.
حــال ســؤال اینجاســت کــه وقتــی ایــن گزینــه در عمــل غیرقابل
اســتفاده اســت چــه لزومــی دارد کــه ســازنده آن را بــر روی ســاز
تعبیــه کنــد؟ ایــن نیــز یکــی از راهکارهاییســت کــه ســازندگان بــا
اســتفاده از آن مشــتری را گمــراه کــرده و امــکان افزایــش قیمــت
غیرمنطقــی را بــرای خــود فراهــم میکننــد.

ظاهــرا ســازندگان ســازهای دیجیتــال قصــد دارنــد همــهی
ویژگیهــای پیانوهــای آکوســتیک را بــر روی ســازهای دیجیتــال
شــبیه ســازی کننــد و در ایــن شــبیه ســازی ،نقــاط منفــی را نیــز
شــبیه ســازی میکننــد.
این کار به نظر من دیوانگی است!

اکشن های GH/ GHS/ GH3

سیســتم رهــا ســازی بــه نظــر مــن هیــچ نقشــی در نوازندگــی
نــدارد ولــی ســازندگان اســتفاده از ایــن روش ســعی دارنــد قیمــت
ســازهای خــود را افزایــش دهنــد .

ایــن اصطالحــات مختــص شــرکت یاماهــا اســت و بــرای توضیــح
مکانیــزم اکشــن مــورد اســتفاده در پیانوهــای دیجیتال ســاخت این
شــرکت به کار م ـیرود.

ایــن مکانیــزم بــر روی مدلهــای گرانقیمــت ســری  CLPیاماهــا،
ســری  HPرولنــد و همچنیــن ســری  CAکاوایــی کارگذاشــته
شــده اســت.

 GHSمخفــف عبــارت Graded Hammer Standard
اســت .ایــن اکشــن ابتدایــی تریــن اکشــن شــرکت یاماهــا اســت.
وزن کالویــه هــا در ایــن مکانیــزم متغیــر اســت ولی تــاچ آن کامال
ســبک اســت .ایــن مکانیــزم در مدلهــای ارزان قیمتی نظیــر ،P45
 P115و  YDP142مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

نکتــه  :اگــر پیانویــی کــه مدنظــر شــما اســت از مکانیزم رهاســازی
بهــره میبــرد قبــل از خریــد حتمــا پشــت آن بنشــینید و کمــی بــا
آن بنوازیــد .ســعی کنیــد کلیــد هــا را بســیار آرام فشــار دهیــد و از
نــرم کار کــردن ایــن مکانیــزم اطمینــان حاصــل کنیــد .چنانچــه
احســاس کردیــد کــه در شــبیه ســازی رهاســازی اغــراق شــده
اســت و حــس نوازندگــی شــما را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد از
خریــد آن صرفنظــر کنیــد.

از سری انتشارت خان ه پیانو

 ( GHویا  ) GHEنســل پیشــرفته تر اکشــن  GHSمحســوب
میشــود .ایــن اکشــن از قابلیــت هــای اجرایــی و بیانــی بیشــتری
نســبت بــه  GHSبرخــوردار اســت و در مدلهــای ردهی متوســط
یاماهــا نظیــر  YDP-S52 ، P255 ، YDP162و CP300
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نــت هایــی کــه صــدای آنهــا توســط پــدال ادامــه مییابــد نیــز
بــه کار گرفتــه شــده اســت.
میشــود.
بــه طــور کلــی پولیفونــی  ۶۴بــه طــور کامــل جوابگــو و چــه
 GH3مخفــف عبــارت Graded Hammer Premium
بســا فراتــر از نیــاز مــا اســت  .امــا اگــر قــرار باشــد از امکاناتــی
اســت .ایــن مکانیــزم نــوع ارتقــاء یافت ـهی اکشــن  GHاســت و
نظیــر صداهــای چنــد الیــه ،افکــت هــای
باتوجــه بــه اســتفاده از سنســورهای مختلف
صوتــی  ،ریتــم و پرکاشــن در ایــن ســازها
در ایــن اکشــن ســرعت تکــرار نتهــا افزایش
کامال
ـدی
ـ
مبت
ـراد
ـ
اف
ـرای
ـ
ب
۳۲
ـی
ـ
پولیفون
اســتفاده کنیــم میــزان پولیفونــی اهمیــت
یافتــه اســت.
بــرای
۶۴
پولیفونــی
اســت.
ی
کاف
و
مناســب
پیــدا میکنــد .چــرا کــه بــا ترکیــب صــدا
ایــن اکشــن در مدلهایــی نظیــر CLP525
پیانو
ی
ه
ـد
ـ
پیچی
ـات
ـ
قطع
و
ـا
ـ
ه
ـبک
ـ
س
ـی
ـ
تمام
هــا و افکــت هــای مختلــف بــه همــراه
 CVP609 ، CVP605 ، CVP601 ،و
ـرای
ـ
ب
ـر
ـ
باالت
و
۱۲۸
ـی
ـ
پولیفون
.
ـت
ـ
اس
ـی
ـ
کاف
آکوردهــای پیچیــده و نــت هــای نگــه
 CVP609GPبــه کار رفتــه اســت.
بــه
تمایــل
کــه
نوازندگانــی
و
آهنگســازان
داشــته شــده بــا پــدال ،تعــداد صداهــای در
 GH3Xو  NWXبــه عنــوان جدیدتریــن اســتفاده از صداهــا و افکــت هــای چنــد الیــه حــال پخــش چندیــن برابــر زمانــی اســت
نســل اکشــن هــای شــرکت یاماها شــناخته دارنــد مناســب اســت.
کــه صــدای پیانــو بــه تنهایــی اســتفاده
میشــود.
میشــوند.
توصیــه  :پولیفونــی  ۳۲بــرای افــراد مبتــدی کامــا مناســب و
کافیاســت .پولیفونــی  ۶۴بــرای تمامــی ســبک هــا و قطعــات
پیچیــدهی پیانــو کافــی اســت  .پولیفونــی  ۱۲۸و باالتــر بــرای
آهنگســازان و نوازندگانــی کــه تمایــل بــه اســتفاده از صداهــا و
افکــت هــای چنــد الیــه دارنــد مناســب اســت.

 GH3Xنــوع ارتقــاء یافتــهی اکشــن  GH3اســت و NWX

اکشــنی از جنــس چــوب طبیعــی اســت.

اکشــن  GH3Xدر مدلهــای  CLP535و  CLP565GPو اکشــن
 NWXدر مدلهــای  CLP575 ، CLP545و  CLP585مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

خروجی /ورودی میدی (یو اس بی)
تقسیم کالویه ها ()Split

پلتفــرم میــدی ( )MIDIامــکان اتصــال ســاز بــه کامپیوتــر و یــا
ســایر دســتگاههای صوتــی (مجهــز بــه میــدی ) را میســر میکند.
ایــن یکــی از پرکاربردتریــن قابلیتهــای پیانوهــای دیجتال اســت.
بــا ایــن سیســتم هــر نتــی کــه بــرروی ســاز نواختــه میشــود
بــه کامپیوتــر منتقــل میشــود  .بنابرایــن یکــی از مهمتریــن
کاربردهــای آن در آهنگســازی اســت .همچنیــن ایــن قابلیــت برای
آمــوزش خردســاالن و اســتفاده از نــرم افزارهــای مرتبــط بســیار
ضــروری اســت.

در صورتــی کــه پیانــو مجهــز بــه سیســتم تقســیم کالویـ ه باشــد
مــي تــوان کلیدهــا را به دو قمســت تقســیم کــرده ودر هر قســمت
صــدای متفاوتــی داشــته باشــیم .بــه عنــوان مثــال میتوانیــم
ازنــت دو وســط بــه ســمت راســت را بــر روی صــدای هارپیســکورد
تنظیــم کنیــم و بقی ـهی کلیدهــا در قســمت پایینتــر از دو وســط
صــدای ارکســتر زهــی داشــته باشــند .ایــن ویژگــی در اجراهــای
گروهــی و بــه ویــژه زمانــی کــه مــی خواهیــد بــه تنهایــی اجــرای
زنــده داشــته باشــید بســیار بــه کار میآیــد.

در صورتــی کــه پیانــوی شــما خروجــی یــو اس بــی داشــته باشــد
تنهــا بــا اســتفاده از یــک کابــل یــو اس بــی میتوانیــد ســاز را
بــه کامپیوتــر متصــل کنیــد .در صورتــی کــه بخواهیــد از درگاه
اســتانداردخروجی /ورودی میــدی اســتفاده کنیــد بــه یــک رابــط
میــدی بــه یواسبــی نیــاز داریــد .بــه کمــک میــدی و اســتفاده از
نــرم افزارهایــی نظیــر  Music Notationو  Sibeliusمیتوانیــد
آنچــه را کــه بــر روی ســاز مــی نوازیــد را بــه نــت تبدیــل کنیــد.
عــاوه بــر نــرم افــزار هــای نــت نویســی ،تمامی نــرم افزار ســاخت
موســیقی از پلتفــرم میــدی پشــتیبانی مــی کنند .همچنیــن تمامی
سینتیســایزر هــا و مــاژول هــای صوتــی نیــز از میــدی بــرای
تبــادل اطالعــات موســیقایی اســتفاده میکننــد.
برخــی از پیانوهــای دیجیتــال درگاه اتصــال فلــش یواسبــی نیــز

چندصدایی(پولیفونی)
در حــال حاضــر میــزان پولیفونی در بیشــتر ســازهای دیجیتــال ،۳۲
 ۱۲۸ ،۶۴ویــا  ۲۵۶نــت اســت .در ســازهای قدیمــی تــر ایــن میزان
پولیفونــی عمومــا  ۳۲و یــا  ۶۴نــت بود.
عــدد پولیفونــی بیانگــر تعــداد صدا(نــت) هایــی اســت میتوانــد بــه
طــور همزمــان توســط ســاز پخــش شــود .ایــن صداهــا شــامل
از سری انتشارت خان ه پیانو
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دارنــد و از ایــن طریــق فایلهــای میــدی و یــا فایلهــای صوتــی را بر
روی حافظـهی فلــش ذخیــره میکننــد.

توان بلندگو
قانــون عمومــی بــرای انتخــاب تــوان بلندگــو ایــن اســت کــه برای
یــک اتــاق بــا انــدازه ی متوســط بــه  ۲۴وات قــدرت ( ۲بلندگــوی
 ۱۲واتــی) نیــاز داریــم.
البتــه صــدای خروجــی عــاوه بــر میــزان وات بلندگوهــا ،بــه
قــدرت و کیفیــت آمپلــی فایــر و شــرایط آکوســتیک کابینــت ســاز
هــم بســتگی دارد .بنابرایــن ممکــن اســت ایــن قانــون همیشــه
کابــردی نباشــد .بــه عنــوان مثــال ســاز بــراد ِوی  B1از کیفیــت
بســیار باالیــی در سیســتم تقویــت و پخــش صــوت برخــوردار
اســت و بــا وجــود تنهــا  ۱۴وات قــدرت بــه خوبــی مــی توانــد
پاســخگوی یــک اتــاق متوســط باشــد.
بــرا ی اتــاق هــای بزرگتــر بــه  ۳۰تــا  ۴۰وات قــدرت نیــاز داریــم
(دو اســپیکر  ۱۵و یــا  ۲۰وات ) .اگــر تصمیــم داریــد از پیانــو در
ســالن هــای کوچــک تــا متوســط اســتفاده کنیــد بــه قدرتــی در
حــدود  ۸۰وات نیــاز داریــد.
بــرای ســالن هــای بزرگتــر بهتــر اســت سیســتم صوتــی مجزایــی
بــرای تقویــت صــدا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

خروجی /ورودی AUX
ی شــما مجهــز بــه درگاه  AUXباشــد
درصورتیکــه پیانــو 
میتوانیــد آن را بــه طیــف وســیعی از سیســتم هــای صوتــی
نظیــر اســپیکر ،آمپلــی فایــر ،میکســر ،کارت صوتی و سیســتمهای
صوتــی خانگــی متصــل کنیــد.
برخــی از پیانوهــای دیجیتــال فاقــد ایــن درگاه هســتند ولــی
میتــوان صــدا را از طریــق جــک هدفــون بــه سیســتم هــای
صوتــی هدایــت کــرد .امــا امــکان هدایــت ســیگنال هــای صوتــی
از دســتگاههای دیگــر بــه آن وجــود نــدارد.

امکانات ضبط صدا

نکتــه  :حداقــل میــزان قــدرت الزم بــرای یــک پیانــوی دیجیتــال
 ۲بلندگــوی  ۱۲وات و یــا  ۴بلندگــوی  ۵وات اســت.

وجــود سیســتم ضبــط اســتاندارد تمــام آن چیزیاســت کــه یــک
نوازنــده از پیانــوی دیجیتــال خــود انتظــار دارد .چــرا کــه عمومــا
ضبــط هــای پیشــترفته بــا اســتفاده از سیســتم میــدی و بــه کمک
کامپیوتــر انجــام میشــود.
سیســتم ضبــط اســتاندارد معمــوال امــکان ضبــط حداکثــر دو ترک
را فراهــم میکنــد .معمــوال پیــش از ضبــط ابتــدا بایــد تــرک مــورد
نظــر را انتخــاب کنیــد و بعــد ضبــط را آغــاز کنیــد .پــس از ضبــط،
فایلــی در حافظـهی داخلــی پیانــو ذخیــره مــی شــود و مــی تــوان
آن را مجــددا پخــش کــرد.
گاهــی اوقــات الزم میشــود بــر روی هــر تــرک بــه طــور جداگانــه
چیــزی را ضبــط کنیــم و ســپس هــر دو تــرک را بــه طــور همزمان
پخــش کنیــم .بــا ای ـنکار میتوانیــم کارهــای جالبــی را خلــق
کنیم .

انتقال
سیســتم انتقــال ( )Transposeبــه شــما ایــن امــکان را میدهــد
تــا بــدون نیــاز بــه تغییر نــت اصلــی  ،قطعــه را در گامهــای متفاوت
اجــرا کنیــد .در عمــل ایــن ویژگــی بیشــتر بــه هنــگام همراهــی با
ســازهای انتقالــی نظیــر ســاز هــای بــادی بــه کار میآیــد .البتــه
نوازنــدگان حرفـهای پیانــو معمــوال نیــازی به این سیســتم نداشــته
و قــادر هســتند قطعــات را در گامهــای متفــاوت اجــرا کننــد.

البتــه دقــت کنیــد کــه حافظـهی ضبــط برخــی از پیانــو ها پــس از
خامــوش شــدن پــاک میشــود.

طنین
منظــور از طنیــن ( )Reverbهمــان باقــی مانــدن صــدا در فضــای
اطــراف اســت .میــزان طنیــن بســته بــه شــرایط آکوســتیک محیط
متفــاوت اســت و بــا بــزرگ تــر شــدن محیــط میــزان آن افزایــش
مییابــد.
در پیانوهــای دیجیتــال میــزان طنیــن صــدا عمدتــا قابــل تنظیــم
اســت و میتــوان حالــت هایــی نظیــر طنیــن اتــاق ،ســالن کوچــک،
ســالن بــزرگ و  ...را انتخــاب نمــود .سیســتم پــردازش مرکــزی نیز
بــه تناســب میــزان طنیــن را شــبیه ســازی مــی کنــد.

مترونوم داخلی
مترونــوم ابــزاری اســت کــه قابلیــت ایجــاد ضربانــی بــا ســرعت
مشــخص را دارد و میتوانــد بــه درک و کنتــرل بهتــر ریتــم کمــک
کنــد .امــروزه تقریبــا تمامــی پیانوهــای دیجیتــال این قابلیــت را در
درون سیســتم خــود جــای دادهانــد.
از سری انتشارت خان ه پیانو
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اســت ولــی درصورتــی کــه بــه تازگــی شــروع بــه یادگیــری پیانــو
کردهایــد عــدم وجــود شــبیه ســاز رزونانــس هیــچ مشــکلی بــرای
شــما بــه همــراه نخواهــد داشــت.

دوصدایی
ایــن سیســتم یکــی از بهتریــن امکانــات پیانوهــای دیجیتــال
محســوب میشــود .بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی میتــوان صــدای
دو ســاز متفــاوت را بــه طــور همزمــان ترکیــب و پخــش نمــود.
اگــر عالقــه منــد بــه اســتفاده از حالــت دوصدایــی هســتید ســعی
کنیــد پیانویــی بــا پولیفونــی بــاال (۱۲۸یــا باالتــر) تهیــه کنیــد.

نمونهصــدای بــاال آمــدن کلیــد (Key off
)samples

در پیانوهــای آکوســتیک هــر کلیــد دارای یــک صــدا خفــه کــن
مجــزا اســت کــه بــا فشــردن کلید از ســیم جــدا شــده و بعــد از رها
کــردن کلیــد دوبــاره بــه ســیم متصــل شــده و از ادامـ ه ی ارتعــاش
آن جلوگیــری میکنــد.
از لحظــه ای کــه صــدا خفــه کــن بــه ســیم برخــورد مــی کنــد
تــا هنگامــی کــه صــدای ســیم بــه طــور کامــل قطــع شــود بــه
انــدازهی چنــد دهــم ثانیــه زمــان الزم اســت و در ایــن مــدت صــدا
کیفیتــی متفــاوت خواهــد داشــت .در برخــی از پیانــو هــا ایــن
ویژگــی نیــز شــبیه ســازی شــده اســت.

رزونانس سیمها
رزونانس سیم ها چیست؟
اگــر در یــک پیانــوی آکوســتیک یکــی از کالویــه هــا را فشــار
دهید،صــدای آن کلیــد را میشــنوید .حــال اگــر بــه هنــگام
ضربــه زدن بــه یــک کلیــد ،کلیدهــای دیگــری نیــز پاییــن باشــند
(صداخفــه کــن هــای مربــوط بــه آن کلیــد هــا آزاد باشــد) متوجــه
میشــویدکه ســیم هــای آزاد نیــز مرتعــش شــده و بــه صــدا در
میآینــد .علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه فرکانــس برخــی از
هارمونیــک هــای نــت نواختــه شــده ،بــا فرکانــس ســیم هــای آزاد
مشــابه اســت .البتــه شــدت صــدای ایجــاد شــده توســط رزونانــس
ن صداهــا بــا صــدای اصلــی
بســیار ضعیــف اســت ولــی وقتــی ایـ 
پیانــو ترکیــب میشــوند و صــدای بســیار پــر و غنــی ایجــاد
میکنــد.
بــا فشــردن پــدال ســمت راســت و آزاد شــدن تمامــی
صداخفهکنهــا ،تمامــی هارمونیــک هــا بــه صــدا درمــی آینــد.
یکــی از دالیلــی کــه موجــب مــی شــود پیانیسـتهای حرفــه ای
صــدای پیانوهــای دیجیتــال را مــرده و بــی روح بنامنــد همیــن
عــدم وجــود هارمونیــک هــا اســت.

نکتــه  :بــه نظــر مــن عــدم قطــع شــدن ســریع صــدا در پیانوهــای
اکوســتیک یکــی از نقــاط ضعــف ایــن پیانوهاســت و ایــنکــه چرا
ســازندگان ســازهای دیجیتــال اقــدام به شــبیه ســازی نقــاط ضعف
هـ م مــی کننــد کمــی جــای ســؤال دارد .آیــا آنهــا بــه دنبــال اثبات
برتــری خــود هســتند و یــا تنها بــه دنبــال توجیهــی بــرای افزایش
قیمــت مدلهایگــران خــود هســتند؟ بــه نظــر میرســد هــردو
موضــوع در ایــن جهــت گیــری نقش داشــته باشــد.
شفافیت ()Brilliance

ایــن ویژگــی صــدای پیانــو را تغییــر میدهــد و بوســیلهی آن
میتــوان میــزان شــفافیت و روشــنی صــدا را تغییــر داد .وقتــی
شــفافیت صــدا را افزایــش میدهیــم صــدا تیزتــر و روشــن تــر
میشــود.

بــرای تســت ایــن کــه پیانــوی مــورد نظــر شــما دارای سیســتم
شــبیه ســاز رزونانــس اســت یــا نــه بــه طریقـهی زیــر عمــل کنید:
از نــت دوی وســط(چهارمین نــت دو از ســمت چــپ پیانــو) بــه
ترتیــب بــه ســمت راســت نتهــای دو ،مــی و ســل را خیلــی آرام
بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد ( آکــورد دومــاژور) و نگــه داریــد.
درحالیکــه کلیدهــا همچنــان پاییــن نگــه داشــته داشــته شــده اند
نــت دوی ســمت چــپ دوی وســط را بــا قــدرت ضربــه بزنیــد.
اگــر ایــن پیانــو دارای شــبیه ســاز رزونانــس باشــد بایــد صــدای
ضعیــف نتهــای دو  ،مــی و ســل را بــه خوبــی بشــنوید.

کوک دستگاهها و گام ها
کــوک اصلــی پیانــو از زمــان یوهــان سباســتین بــاخ بــر اســاس
سیســتم تعدیــل شــده انجــام میشــود کــه در آن اکتــاو بــه ۱۲
قســمت مســاوی تقســیم مــی شــود .امــا کوک هــای دیگــری نیز
وجــود دارد کــه مــی توانــد مورد اســتفاده قــرار گیــرد .برخــی از این
کوکهــا مختــص کشــورهای شــرقی و آســیایی نظیر کشــورهای
فارســی و عــرب زبــان اســت .برخــی دیگــر نیــز کوکهــای مــورد
اســتفاده در اروپــا اســت کــه تقریبــا منســوخ شــده انــد.
امــکان تغییــر کــوک درتمامــی ســازهای دیجیتــال وجــود نــدارد.

آیا وجود شبیه ساز رزونانس در پیانو الزامی است؟
اگــر شــما نوازنــدهی حرف ـهای هســتید جــواب ایــن ســؤال بلــی
از سری انتشارت خان ه پیانو
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بــرای عالقهمندانــی کــه بــه دنبــال کــوک ایرانــی هســتند توصیه
میشــود تــا از ســری  CVPیاماهــا اســتفاده کننــد .چــرا کــه در
ایــن پیانوه ـا امــکان کــوک تــک تــک کلیدهــا بــه طــور مجــزا
وجــود دارد.

صفحهنمایشگر
وجــود صفحــه نمایشــگر نظیــر چیــزی کــه در مدلهــای HPi

رولنــد وجــود دارد ،بــرای آمــوزش کــودکان بســیار مفیــد اســت.
ایــن نمایشــگرها دروس موســیقی نظیــر نــام نتهــا ،ریتــم و ارتبــاط
ی هــای متنوعــی بــه
آنهــا بــا کالویههــای پیانــو را در قالــب بــاز 
کــودکان ارائــه مــی کننــد (البتــه در حــال حاضــر تمامــی ایــن
دروس بــه صــورت آنالیــن و بــر روی تبلــت در دســترس اســت).

نــوع دیگــری از نمایشــگر هــا کــه بــر روی مدلهــای  CVPیاماهــا
مــورد اســتفاده وجــود دارد قابلیــت هــا ی بیشــماری را بــه ســاز
اضافــه مــی کنــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه پنــل پیانوهــای دیجیتال
ابعــاد محــدودی بــرای جاســازی دکمــه هــا و کلیدهــای متعــدد
دارد ،وجــود یــک نمایشــگر میتوانــد بــه مقــدار زیــادی دسترســی
آســان و ســریع بــه تمامــی قابلیــت هــای ســاز را بــرای نســلی
کــه بــا آیفــون ،آیپــد و انــواع ابــزار هــای الکترونیکــی بــزرگ شــده
اســت فراهــمکنــد.
البتــه ایــن نمایشــگرها بــرای کســانی کــه فقــط بــه دنبــال نواختن
پیانــو هســتند هیــچ مزیتی نــدارد.
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فصل دوم

سؤاالت متداول
دربارهي
پیانوهای دیجیتال
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پیانوهایدیجیتال
شــما القــاء مــی کنــد خریــد ایــن پیانوهــا بــرای شــما مناسـبتر
اســت.
نکتــه  :یکــی از مزایــای پیانوهــای دیجیتــال عــدم نیــاز بــه رگالژ
و ســرویس هــای دوره ای اســت  .بــا ورود کالویــه هــای تمــام
چوبــی بــه پیانوهــای دیجیتــال مــن کمــی دربــارهی ایــن موضــوع
نگــران هســتم.

-۱آیــا کالویــه هــای چوبــی بهتــر از
کالویــه هــای پالســتیکی هســتند؟
یاماهــا ،رولنــد و کورزویــل در مــدل هــای گرانقیمت خــود از چوب
بــرای ســاخت کالویــه هــا اســتفاده میکنند.
یاماهــا در مدلهــای  CLP575 ،CLP545و  ،CLP585رولنــد
در مدلهــای  LX7،HP603 ،HP603و  LX17و کورزویــل در
مدلهــای  CGP220w ،M3W، CUP2و  CUP2Aاز چــوب بــا
روکــش عــاج مصنوعــی اســتفاده کــرده اســت .اســتفاده از چــوب
در مقایســه بــا پالســتیک هزینـهی بیشــتری بــرای ســازنده دارد و
بــه همیــن دلیــل اســت کــه کالویههــای چوبــی تنهــا بــر روی
پیانوهــای دیجیتــال گرانقیمــت یافــت میشــود.

اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم.
بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از چــوب در کالویــه هــا تنهــا در چند
ســال اخیــر متــداول شــده اســت و چنانچــه ایــن طــرح با شکســت
روبــرو شــده و ســازندگان آن را از چرخ ـهی تولیــد خــارج کننــد،
تعمیــرات و خدمــات پــس از فــروش و تأمیــن قطعــات چوبــی مورد
نیــاز بــرای تعویــض کالویــه هــای چوبــی بــا مشــکل مواجــه
خواهــد شــد.

حــال ســوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا لمــس کالویههــای چوبی
حــس متفاوتــی نســبت بــه لمس کالویــه هــای پالســتیکی ایجاد
میکنــد؟

نگرانــی دوم مــن رطوبــت هــوا اســت .بــا افزایــش رطوبــت هــوا
چــوب بــاد میکنــد و ممکــن اســت بــا ایــن افزایــش حجــم
چــوب ،دو کالویــه بــه یکدیگــر ســاییده شــوند .البتــه شــاید ایــن
نگرانــی تــا حــدی بیهــوده باشــد و تا کنــون نیــز چنین مشــکلی از
مشــتریان گــزارش نشــده اســت.

بــه هنــگام نوازندگــی دســت شــما تنهــا بــا روکــش کالویــه در
تمــاس اســت و بنابرایــن ،اینموضــوع کــه در زیــر روکــش چــوب
قــرار دارد یــا پالســتیک ،هیــچ تاثیــری در کیفیــت لمــس کالویــه
نــدارد.
چــوب در مقایســه بــا پالســتیک ســنگین تــر اســت و بنابرایــن بــا
شــرط ثابــت بــودن تمامــی شــرایط ،کالویــه هــای چوبی بایــد تاچ
ســنگین تــری نســبت بــه کالویههــای پالســتیکی داشــته باشــند.
امــا شــرکتهای یاماهــا ،رولنــد و کورزویــل ترجیــح مــی دهنــد کــه
کالویــه هــای چوبــی نیــز تاچــی تقریبــا مشــابه بــا کالویــه هــای
پالســتیکی داشــته باشــند .بــه ایــن ترتیــب وزن کالویههــای
چوبــی تنهــا کمــی (حــدود  ۵گــرم) ســنیگینتر از کالویــه هــای
پالســتیکی است.
بــه طــور کلــی تــاچ کالویــه هــای چوبــی طبیعــی تــر و کمــی
ســنگینتر بــه نظــر میرســد .ایــن ســنگینی در تــاچ در هم ـهی
نقــاط کلیــد محســوس اســت.
چوبــی بــودن کلیــد هــا از نظــر روانــی نیــز مــی توانــد مؤثر باشــد.
اگــر شــما از قبــل تجربـهی نوازندگــی با پیانوی آکوســتیک داشــته
باشــید ،بــا دیــدن چــوب در زیــر روکــش کالویــه هــا حــس خوبی
خواهید داشــت!

 -۲چــه میــزان پولیفونــی بــرای مــن
مناســب اســت؟  ۱۲۸ ، ۹۶ ،۶۴ ،۳۲و یــا
بیشــتر؟
پولیفونــی  ۳۲بــرای قطعــات پیشــرفته کــم اســت .با ایــن پولیفونی
وقتــی بــه همــراه آکوردهــای حجیــم پــدال ( sustainپدال ســمت
راســت) را بگیریــد ممکــن اســت صــدای برخــی از نــت هــا قطــع
شو د .
پولیفونــی  ۶۴نتــی بــرای اجــرای پیشــرفته تریــن قطعــات پیانــو
کافــی اســت.
اگــر قصــد داریــد از ترکیــب صداهــا و یــا افکــت هــای مختلــف
بــه همــراه پــدال اســتفاده کنیــد نیــاز بــه پولیفونــی باالتــر داریــد.
بنابرایــن پولیفونــی باالتــر از  ۶۴بــرای کســی کــه فقــط بــه دنبــال
نواختــن پیانــو باشــد و تمایلــی بــه اســتفاده از ترکیــب صــدا و یــا
ســایر افکتهــا نداشــته باشــد الزامــی نــدارد.

آیــا کالویههــای چوبــی تأثیــری در بهبــود صــدای پیانــو دارنــد؟
بــه طــور کلــی ،کالویــه هــای چوبــی بــه طــور کلــی هیــچ تأثیری
درصــدای پیانوهــای دیجیتــال ندارند.

 -۳چــه میــزان تــوان بلنــد گــو بــرای من
مناســب است؟

آیــا خریــد پیانوهــای دیجیتــال بــا کالویههــای چوبــی مقــرون بــه
صرفه اســت؟
اگــر احســاس مــی کنیــد کالویههــای چوبــی حــس بهتــری بــه
از سری انتشارت خان ه پیانو
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میــزان تــوان بلندگــو در بســیاری از پیانوهــای دیجیتــال از دو
بلندگــوی  ۶وات ( مجموعــا  ۱۲وات) تــا دو بلندگــوی  ۴۰وات
(مجموعــا  ۸۰وات ) متغیــر اســت.
دو بلندگــوی  ۶واتــی کافــی نیســت .پیانوهایــی کــه چنیــن قــدرت
پایینــی دارنــد صدایــی ضعیــف و توخالــی ایجــاد میکننــد .در
نتیجــه نوازنــده مجبــور اســت صــدای پیانــو را در باالتریــن حــد
تنظیــم کنــد تــا مجبــور نباشــد کالویــه هــا را محکــم ضربــه بزند.
البتــه یاماهــا  YDP142و  B1از ایــن قائــده مســتثنی هســتند .چرا
کــه طراحــی سیســتم صوتــی آنهــا بــه گونــه ای اســت کــه بــه
راحتــی مــی توانــد فضــای یــک اتــاق متوســط را پوشــش بدهــد.
میــزان قــدرت ایــده آل بــرای یــک اتــاق کوچــک حداقــل  ۲۴وات
(دو بلندگــوی  ۱۲وات) اســت .بــرای اتــاق متوســط یــا بــزرگ بــه
 ۳۰یــا  ۴۰وات قــدرت نیــاز داریــم ( ۲بلندگــوی  ۱۵وات و یــا ۲
بلندگــوی  ۲۰وات) .عمومــا بلندگوهــای بــا قــدرت باالتر به شــرط
یکســان بــودن کیفیــت ســاخت  ،صــدای عمیــق و کامــل تــری
ایجــاد مــی کننــد.

 -۴پیانوهــای دیجیتــال و اســتیج پیانــو
هــا چــه تفاوتــی بایکدیگــر دارنــد؟
اســتیج پیانوهــا (گاهــی پیانوهــای قابل حمــل نیز نامیده میشــوند)
بــه گونــه ای طراحــی شــدهاند تــا بــه ســادگی جابجــا شــوند .اگــر
قصــد داریــد در خــارج از خانــه از پیانــو اســتفاده کنید اســتیج پیانوها
بهتریــن گزینه هســتند.
ایــن پیانــو هــا ســبک و کــم حجــم هســتند و بــه راحتــی در
صنــدوق ماشــین شــما جــا میشــوند .بــا خریــد یــک پایـهی تــا
شــونده بــه راحتــی میتوانیــد ایــن پیانــو هــا را بــرای اجــرا آمــاده
کنیــد .برخــی از اســتیج پیانــو هــا بــه همــراه پایــه هــای ثابــت
عرضــه میشــوند .ایــن پایــه هــا نســبت بــه پایــه هــای متحــرک
از ثبــات بیشــتری برخــوردار هســتند .بنابرایــن اگــر فکــر مــی کنید
پیانــوی شــما بیشــتر در منــزل باشــد پایــه هــای ثابــت انتخــاب
بهتــری بــرای ایــن پیانــو هــا هســتند.
اســتیج پیانــو هــا ممکن اســت بــا و یا بــدون بلندگو باشــند .اســتیج
پیانوهــای حرفــه ای عمدتــا فاقــد اســپیکر هســتند .علــت ایــن امر
ایــن اســت کــه معمــوال نوازنــدگان حرفــه ای بــا چنین ســازهایی
ســروکار دارنــد و اغلــب در محیــط هــای شــلوغ و فضاهــای بــاز از
آنهــا اســتفاده میکننــد .بنابرایــن در بیشــتر مــوارد ایــن ســازها بــه
سیســتم هــای صوتــی قدرتمنــد متصــل میشــوند و نیــازی بــه
بلندگــو ندارند.
از سری انتشارت خان ه پیانو

پیانوهایدیجیتال
اســتیج پیانوهایــی کــه بــرای اســتفاده در خانــه طراحــی میشــوند
مجهــز بــه بلندگــوی داخلــی هســتند .البتــه بــه دلیــل طراحــی
کــم حجــم ایــن پیانوهــا امــکان اســتفاده از بلندگوهــای بــزرگ
وجــود نــدارد  .بنابرایــن صــدای خروجــی از حجــم و قــدرت کافــی
برخــوردار نیســت.
برخــی از اســتیج پیانوهایــی کــه بــا پایـهی ثابــت عرضه میشــوند
دارای بلندگوهــای بزرگتــری هســتند کــه بــر روی پایــه و یــا
زیــر پیانــو نصــب شــدهاند .در نتیجــه صــدای قــوی تــر و بــا
کیفیتتــری تولیــد مــی کننــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه کاهــش حجــم در پیانوهــای اســتیج در
اولویــت اســت ،طبیعــی اســت کــه نحــوهی جاســازی اکشــن،
بردهــای الکترونیکــی و بلندگوهــا بــا پیانوهــای دیجیتــال مبلــه
متفــاوت اســت و ســازنده مجبــور اســت تــا همــهی آنهــا را در
فضایــی محــدود جاســازی کنــد .به همیــن دلیــل اساســا پیانوهای
دیجیتــال مبلــه از کیفیــت بهتــری برخوردارنــد.
نتیجــه گیــری نهایــی :اگــر قصــد جابجایــی ســاز خــود را نداریــد
بهتــر اســت پیانــوی دیجیتــال مبلــه تهیــه کنیــد .اســتیج پیانوهــا
تنهــا زمانــی توصیــه میشــوند کــه نیــاز بــه جابجایــی متعــدد
باشــد.

 -۵بهتریــن و بدتریــن جــای خانــه برای
قــرار دادن پیانــوی دیجیتال کجاســت؟
در مقایســه بــا پیانوهــای آکوســتیک ،پیانوهــای دیجیتــال در مقابل
تغییــرات دمــا و رطوبــت از مقاومــت بیشــتری برخوردارند.
اجــزای تشــکیل دهندهی پیانوهای دیجیتــال عبارتنــد از  :امدیاف،
پالســتیک ،فلــز ،چســب ،گریــس ،نمــد ،آهنربــا ،ســیم بــرق و
مدارهــای الکترونیــک (در برخــی از پیانوهــای دیجیتــال گرانقیمت
جنــس کالویههــا از چــوب اســت)
اجــزای تشــکیل دهنــدهی پیانوهــای آکوســتیک دیــواری عبارتنــد
از :چوب(صنوبــر ،افــرا و بعضــا بلــوط) ،امدیاف ،آهــن ،ســیم هــای
فــوالدی ،پالســتیک ،چــرم ،فلــز ،چســب و نمــد.
بــه کارگیــری چــوب در پیانوهــای آکوســتیک مهمتریــن نقطــه
ضعــف ایــن پیانــو هــا اســت .بــه ویــژه اینکــه ایــن حساســیت در
قســمتهای چوبــی نظیــر صفحــه صــداُ ،پــل و پیــن بــاک بســیار
بیشــتر اســت .چــرا کــه چــوب در مقابــل تغییــرات دمــا و رطوبــت
تغییــر حجــم داده و یکــی از دالیــل اصلــی از کــوک شــدن خــارج
پیانــو همیــن تغییــرات اســت.
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وجــود صفحــه صــدای تــرک خــورده ،پیــن بــاک خشــک و پــل
هــای شکســته در اغلــب پیانوهــای آکوســتیک قدیمــی کامــا
طبیعــی اســت .سیســتم حــرارت مرکــزی خانــه بزرگتریــن عامــل
بــروز ایــن مشــکالت اســت.

 -۶چگونــه از گردوغبــار ،ریــزش مایعات
ولکــه هــا جلوگیــری کنم؟
وجــود کاور کشــویی بــر روی کلیــد هــا بــه میــزان قابــل توجهــی
از ریــزش اتفاقــی مایعــات و ورود گــردو غبــار بــه زیــر کالویــه هــا
جلوگیــری میکنــد .هیــچ چیــز بــد تــر از ریختــن مایــع غلیــظ
و چســبنده بــر روی کلیدهــا نیســت .چــرا کــه عــاوه بــر ُکنــد
کــردن حرکــت کلیدهــا ممکــن اســت بــه مدارهــای الکترونیکــی
زیــر کلیدهــا نیــز آســیب برســاند.

پیانوهــای دیجیتال(بــه دلیــل عــدم اســتفاده از چــوب) نســبت بــه
تغییــرات دمــا و رطوبــت بســیار مقاومترنــد .تنهــا چیــزی کــه بایــد
بــه آن توجــه شــود احتمــال چگالــش رطوبــت هــوا اســت .پدیدهی
چگالــش زمانــی رخ میهدکــه در هــوای بارانــی پیانــو نزدیــک بــه
پنجــره ی بــاز و یــا درون اتــاق هــای ســرد و نمنــاک باشــد .گاهی
اوقــات در صورتــی کــه هــوای اتــاق ســرد باشــد احتمــال چگالــش
رطوبــت ناشــی از پخــت و پــز در آشــپزخانه هــم وجــود دارد.
چگالــش مــداوم مــی تواند بــه قســمتهای الکترونیکی آســیب وارد
کنــد .بنابرایــن الزم اســت کــه تدابیــر الزم بــرای جلوگیــری از بروز
ایــن پدیده اندیشــیده شــود.

ورود گــردو غبــار بــه زیــر کلیدهــا مشــکل بزرگــی محســوب
نمیشــود .البتــه بــا گذشــت زمــان و در صــورت تشــکیل الیـهی
زخیمــی از گــردو غبــار ممکــن اســت عملکــرد مکانیــزم صفحات
تمــاس کالویــه هــا را مختــل کنــد.

از قــرار دادن پیانــو در مجــاورت رادیاتــور گرمایشــی خــودداری
کنیــد .ب ـ ه ویــژه زمانــی کــه دمــای آن را بــر روی زیــاد تنظیــم
کــرده باشــید .پیانــو بایــد حداقــل  ۳اینــچ ( بــه انــدازه کف دســت)
از رادیاتــور فاصلــه داشــته باشــد.

یکــی دیگــر از گزینــه هــای بســیار مناســب بــرای حفاظــت
کامــل پیانــوی شــما از گــردو غبــار و ریــزش احتمالــی مایعــات در
میهمانیهــا ،اســتفاده از کاور پارچ ـ ه ای اســت .اگــر جنــس ایــن
کاور از مــواد ضــد آب باشــد نگرانــی شــما از ریختــن احتمالــی
چــای و قهــوه بــر روی پیانــو بــه طــور کلــی رفــع میشــود .اغلــب
میهمانــان عــادت دارنــد فنجــان چــای و قهــوهی خــود را بــروی
پیانــو قــرار دهنــد!

بــر اســاس نــکات مــورد بحــث ،نامناســب تریــن محــل هــا بــرای
قــرار دادن پیانــو عبارتنــد از :

از ویژگیهــای یــک کاور خــوب مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کــرد:

1نزدیک به اجاق گاز و یا آشپزخانهی اُپن
2زیرزمیننمناک
3نزدیک به پنجره هایی که اغلب باز هستند
4نزدیک به رادیاتور گرمایشی
5در مــدارس و کالســهایی کــه پیانــو در معرض تابش مســتقیم
خورشــید قــرار میگیــرد.

1ضــد آب باشــد ( در غیــر اینصــورت امــکان نفــوذ آب و یــا
مایعــات وجــود دارد)
2ضخیــم باشــد ( پوشــش ضخیــم پیانــوی شــما را از صدمــه
دیــدندرمقابــلبرخــوردناگهانــیاجســاممحافظــتمیکنــد.
3ضد الکتریسیته ساکن باشد
4شــفاف باشــد (شــفاف بــود کاور کمــک میکنــد تــا بــه
راحتــی متوجــه روشــن یــا خامــوش بــودن پیانــو بشــویم

بــرای جلوگیــری از صدمــه دیــدن رنــگ پیانــو ،از قــرار دادن آن در
معــرض تابــش مســتقیم نــور خورشــید جلوگیــری کنید.

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4

در صــورت اجتنــاب از شــرایط بــاال ،پیانــو را میتــوان بــدون
مشــکل در مــکانهــای زیــر مــورد اســتفاده قــرار داد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1اتاق خواب
2اتاق استراحت
3راهروی ورودی
4زیرزمین
5مدارس موسیقی
6ساختمان های کوچک بیرونی

از سری انتشارت خان ه پیانو

 -۶آیــا مکانیزمهــای چوبــی ارزش خرید
دارنــد ویــا خریــد آنها اشــتباه اســت؟
در حــال حاضــر برخــی از مدلهــای گرانقیمــت بــه همــراه
مکانیــزم (اکشــن) چوبــی ارائــه میشــوند .البتــه مــن نســبت بــه
موفقیــت ایــن طــرح خیلــی خوشبیــن نیســتم.
ایــن مکانیــزم هــا شــبیه بــه مکانیــزم پیانوهــای آکوســتیک
طراحــی شــده انــد امــا آیــا اســتفاده از مکانیــزم پیانــوی آکوســتیک

19

www.pianohouse.ir

راهنمای جامع خرید

پیانوهایدیجیتال

در پیانــوی دیجیتــال صحیــح اســت؟ همانطــور کــه گفتــم مــن به
دالیلــی ،خیلــی نســبت بــه ایــن مکانیــزم هــا خــوش بین نیســتم.
بــه عنــوان مثــال پیانوهــای دیجیتــال بــه دلیــل عــدم اســتفاده از
چــوب در مقابــل تغییــرات دمایــی نســبت بــه پیانوهــای مکانیکــی
مقــاوم تــر هســتند .حــال اگر قــرار باشــد قطعاتــی از جنــس چوب
در آنهــا کار گذاشــته شــود آیــا ممکــن اســت در آینــده هماننــد
پیانوهــای مکانیکــی بــا مشــکل کلیدهــای ســفت و یا شــل شــده
روبــرو بشــویم؟ در پیانوهــای مکانیکــی بــه راحتــی میتــوان بــه
قســمتهای مختلــف ســاز دسترســی پیــدا کــرده و مشــکل را رفــع
کنیــم امــا ایــن دسترســی آســان بــرای ســرویس در پیانوهــای
دیجیتــال وجــود نــدارد.
بــه نظــر مــن خریــد ایــنپیانــو ها کمــی بــا ریســک همراه اســت.
اگــر روزی ســازندگان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه بــه کار گیــری
مکانیــزم هــای چوبــی کار اشــتباهی بــوده اســت ،قطعــا مجــددا به
ســمت فلــز و پالســتیک خواهنــد رفــت .بنابرایــن بــا توقــف تولید
ایــن مکانیــزم هــا تامیــن قطعــات یدکــی آنهــا ممکــن اســت بــا
مشــکل مواجــه شــود.
بــا ایــن همــه هنــوز شــواهدی دال بــر شکســت ایــن طــرح بــه
دســت نیامــده اســت و تنهــا یــک حــدس اســت.

 -۷میانگیــن طــول عمــر پیانوهــای
دیجیتــال چنــد ســال اســت؟
بــه طــور کلــی طــول عمــر پیانوهــای دیجیتــال در حدود  ۱۰ســال
در نظــر گرفتــه میشــود .البتــه در واقعیــت طــول عمــر یــک
پیانــوی دیجتــال بــه چنــد عامــل بســتگی دارد:
1 .1کیفیــت قطعــات اســتفاده شــده ( بــه ويــژه قطعــات کیبــورد و
قســمتهای الکترونیکی)
2 .2میزان استفاده
3 .3کیفیت ظاهری ساز پس از استفاده
بدتریــن حالــت  :یــک پیانــوی چینــی از یــک ســازندهی ناشــناخته
کــه بــه طورمتوســط روزی دو ســاعت نواختــه شــده باشــد و در
محلــی کثیــف و پــر از گــرد وغبــار قــرار داشــت باشــد در حــدود
 ۳-۲ســال عمــر خواهــد داشــت.
بهتریــن حالــت :پیانویــی بــا کیفیــت و قیمــت بــاال از یــک برنــد
معتبرکــه در هفتــه فقــط چندیــن ســاعت نواختــه شــده باشــد در
حــدود  ۲۰ســال عمــر خواهــد کــرد.
از سری انتشارت خان ه پیانو
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فصل سوم

معایب خرید
پیانوهای دیجیتال
دست دوم

از سری انتشارت خان ه پیانو
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بابــری و یــا پیــک نســپارید و حتیاالمــکان با وســیلهی شــخصی
آن را جابجــا کنیــد.

عدم وجود ضمانت
بــه طــور کلــی پیانوهــای دیجیتــال دســت دوم معمــوال فاقــد
گارانتــی هســتند مگــر اینکــه آنهــا را از فروشــگاهی معتبــر تهیــه
کنیــد و فروشــنده ضمانتــی بــرای ســاز شــما در نظــر بگیــرد.

عدم وجود مهلت تست

در عــوض پیانوهــای دیجیتــال نو به شــرط خریــد از نمایندگیهای
معتبــر بســته بــه برنــد و مــدل ،از  ۱تــا  ۱۰ســال ضمانــت تعویض
یا تعمیــر برخوردارند.

پیانوهــای دیجیتــال دســت دوم تنهــا در صورتــی کــه از یــک
فروشــگاه معتبــر خریــداری شــوند معمــوال دارای مهلــت تســت
هســتند تــا مشــتری از صحــت و ســامت دریافتــی خــود
اطمینــان حاصــل کنــد .بنابرایــن خریــد پیانــوی دیجیتــال دســت
دوم از اشــخاص و یــا فروشــگاههای غیــر معتبــر ریســک باالیــی
بــه همــراه دارد.

پیانوهــای دیجیتــال دســت دوم از تکنولــوژی قدیمــی تــری
برخوردارنــد .بــه عنــوان مثــال درایــو فالپــی دیســک ،کارتریــج،
ی دی از جملــه تکنولــوژی هــای منســوخ شــده ای
درایــو ســ 
هســتندکه در پیانوهــای قدیمــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد.

احتمال وجود قسمت های معیوب

تکنولوژیقدیمی

هزینـهی تعمیــرات پیانوهــای دیجیتــال در مقایســه بــا پیانوهــای
آکوســتیک بیشــتر اســت،حتی اگــر ایــراد فنــی بســیار ســادهای
داشــته باشــد .البتــه بــه شــرط آنکــه قطع ـهی معیــوب در بــازار
یافــت شــود!

عدم بهره گیری از جدیدترین بهبودها
کیفیــت اکشــن و صــدا روز بــه روز در حال بهبود هســت و اکشــن
پیانوهــای قدیمــی در مقایســه بــا پیانوهــای جدیــد از کیفیــت تــاچ
کمتــری برخــوردار اســت .در عیــن حــال بــا پیشــرفت شــیوههای
نمونــه بــرداری صوتــی ،کیفیت صــدای پیانوهای دیجیتــال قدیمی
بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه بــا مدلهــای جدید نیســت.

نایاب بودن قطعات یدکی
ی مختلف
ســازندگان دیجیتــال عمومــا بــه مــدت  ۵ســال از مدلهــا 
خــود پشــتیبانی مــی کننــد و پــس از آن دیگــر میلــی بــه تامیــن
قطعــات یدکــی مدلهــای قدیمــی ندارنــد .اگر قصــد داریــد پیانویی
بــا عمــر بیــش از  ۵ســال تهیــه کنیــد ایــن احتمــال را بدهیــد که
ممکــن اســت برخــی از قطعــات یدکــی پیانــوی شــما بــه ســختی
یافــت شــود.
چنانچــه قطع ـهی مــورد نظــر شــما پیــدا نشــود بایــد دســت بــه
دامــان یــک تکنســین حرفـهای پیانوهای دیجیتال شــوید تا شــاید
بتوانــد پیانــوی دیجیتــال گرانقیمــت شــما را دوبــاره بــه زندگــی باز
گرداند.

شکل ظاهری قدیمی
کابینــت پیانوهــای قدیمــی در مقایســه بــا مدلهای جدیـ د بزرگتر و
زمخــت تــر هســتند .بــه همیــن دلیــل فضای بیشــتری را اشــغال
میکننــد.

احتمــال صدمــه دیــدن بــه هنــگام
جابجایــی

عدم وجود کتابچهی راهنما
اگــر خــوش شــانس باشــید ،ممکــن اســت فروشــنده دفترچــه ی
راهنمــای پیانــو را هــم به شــما بدهــد .در غیــر این صــورت ممکن
اســت مجبــور باشــید ســاعت هــا دراینتــرت وقــت خــود را صــرف
پیــدا کــردن راهنمــای کلیدهــای ســازتان کنیــد.

پیانوهــای دیجیتــال نــو بــه صــورت بســیار حرفـهای در کارخانــه
بســته بنــدی شــدهاند و در نتیجــه در حمــل و نقــل آســیبی بــه
آنهــا وارد نمیشــود .پیانوهــای کارکــرده را نمیتــوان هماننــد
پیانــوی نــو بســته بنــدی کــرد و اغلــب آنهــا فاقــد کارتن هســتند.
بنابرایــن اگــر میخواهیــد پیانــوی شــما در حیــن حمــل و نقــل
آســیبی نبینــد بهتــر اســت کــه جابجایــی آن را بــه شــرکت هــای
از سری انتشارت خان ه پیانو

بــا در نظــر گرفتــن همـهی جوانــب بــه نظر میرســد تنهــا مزییت
خریــد ســازهای دیجیتــال دســت دوم پرداخــت قیمت کمتر باشــد،
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امــا دقــت کنیــد کــه مقایس ـهی قیمــت نیــز ظرافتهــای خــاص
خــود را دارد .اجــازه بدهیــد ایــن موضــوع را بــا یــک مثــال توضیح
بد هم .
فــرض کنیــم پیانــوی دســت دومــی کــه قــرار اســت تهیــه کنیــد
حــدود  ۲۰ســال پیــش حــدود  ۱۰۰۰پونــد فروختــه شــده اســت.
در حــال حاضــر مــدل جدیــد و ه ـمردهی ایــن پیانــو بــا ده هــا
تکنولــوژی و نــوآوری بــاز هــم بــا قیمــت  ۱۰۰۰پونــد فروختــه
میشــود .بنابرایــن اگــر ســاز قدیمــی شــما حتــی یکبــار هــم
نواختــه نشــده باشــد از نظــر تکنولــوژی بســیار قدیمــی و کــم
ارزشتــر از پیانــوی امــروزی اســت .حــال فــرض کنیــد کــه ایــن
پیانــو بــه مــدت  ۲۰ســال اســتفاده شــده باشــد! پــس ارزش ذاتــی
آن بســیار کمتــر از قمیتــی اســت کــه شــما میپردازیــد.
در پایــان ایــن بخــش توصیــه میکنــم اگــر بــه دالیلــی نظیــر
کمبــود بودجــه مجبــور بــه خریــد پیانــوی دیجیتــال دســت دوم
هســتید از خریــد پیانوهــای بــا عمــر بیــش از  ۳ســال صرفنظــر
کنیــد .بــا ایــن خریــد عالوه بــر صرفــه جویــی در هزینــه پرداختی
میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه پیانــوی شــما از تکنولــوژی نســبتا
بــه روزتــری برخــوردار اســت .

از سری انتشارت خان ه پیانو
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 ۶راه ساده برای
ارزیابی پیانو

پیش از خرید
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دوبــاره میــزان جابجایــی کلیــد بــه راســت و چــپ و وجــود هــر
گونــه صــدای اضافــی را بررســی کنیــد.
هــر گونــه لقــی در کلیــد هــا موجــب تخریــب حــس نوازنــده
میشــود .بنابرایــن بررســی ایــن موضــوع بــه هنــگام خریــد هــر
پیانــوی دیجیتالــی (بــه ویــژه پیانوهای دســت دوم) بســیار ضروری
اســت.

-۱کمــی دورتــر از پیانــو بایســتید و از
شــخصی بخواهیــد تــا چنــد دقیقــهای با
آن بنــوازد.
ایــن بهتریــن روش بــرای تســت کیفیــت صــدای پیانــو اســت .اگر
کمــی دورتــر بایســتید و صــدای پیانــو را بشــنوید تصمیــم گیــری
بهتــر ی در بــارهی کیفیــت صــدای ســاز خواهیــد داشــت.

عــاوه برایــن بــه فضــای خالــی بیــن کلیدهــا و همچیــن تــراز
بــودن لبـهی کلیدهــا بایکدیگــر نیــز دقــت کنیــد  .وجــود فضــای
کمتــر یــا بیشــتر بیــن برخــی از کلیدهــا ویــا عــدم همتــراز بــودن
لبـهی کلیدهــا نشــانهی کارکــرد زیــاد ســاز و یــا بی کیفیــت بودن
قطعــات بــه کار رفتــه در اکشــن اســت.

-۲صــدای پیانــو را بــه کمتریــن مقــدار
کاهــش دهیــد .آیــا صــدای کلیدهــا خیلی
بلنداســت؟

-۴آیــا کلیدهــا نســبت به ضربه حســاس
هستند ؟

یکــی از شــایع تــرن شــکایاتی کــه از پیانوهــای دیجیتال میشــود
صــدای بلنــد کلیدهــا اســت .البتــه وقتــی صــدای پیانــو بلند باشــد
صــدای کلیدهــا خیلــی محســوس نیســت .بنابــر ایــن بهتــر اســت
صــدای پیانــو را در پاییــن تریــن حالــت قــرار داده و بخشــی از یک
قطعــه را بــی صــدا بنوازیم.
همانطــور کــه خواهیــد دیــد بــه هنــگام پاییــن رفتــن و بــاال آمدن
کلیــد صــدا ایجــاد میشــود .در پیانوهــای باکیفیــت این صــدا کامال
نــرم و خفیــف اســت .در صورتــی کــه طراحــی اکشــن پیانــو دارای
نقــص باشــد و یــا پیانــو بــه مــدت زیــادی مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه باشــد معمــوال باالپاییــن رفتــن کلیدهــا ســروصدای زیادی
ایجــاد مــی کنــد.
یــک روش دیگــر بــرای ارزیابــی میــزان صــدای کلیــد ایــن اســت
کــه کلیــدرا بــا ســرعت زیــاد ضربــه زده و بالفاصلــه دســت را
از کلیدهــا جــدا کنیــم بــه طوریکــه کلیــد بالفاصلــه بــاال بیایــد.
کالویههــای بــی کیفیــت معمــوال در ایــن حالــت صــدای بســیار
زیــادی تولیــد میکننــد.

از خریدکیبوردهــا و پیانوهایــی کــه بــه شــدت ضربــه حســاس
نیســتند خــودداری کنیــد! فکــر مــی کنــم هــر چقــدر در اینبــاره
تأکیــد کنــم بــاز هــم کــم اســت.
حــال چگونــه میتوانیــم از تعــداد ســطوح حساســیت بــه ضربــه در
پیانــوی مــورد نظرمــان بــا خبر شــویم؟
اولیــن راه ایــن اســت کــه موضــوع را از فروشــنده جویــا شــویم.
البتــه ممکــن اســت او اطالعــی از ایــن موضــوع نداشــته باشــد.
راه دوم ایــن اســت کــه خودمــان تعــداد ســطوح حساســیت بــه
ضربــه را تشــخیص دهیــم .البتــه تشــخیص ایــن ســطوح کار
آســانی نیســت و ممکــن اســت نوازنــدگان تــازه کار نتواننــد از
عهــدهی آن برآینــد.
در زیــر بهتریــن و ســاده تریــن دســتورالعمل برای تشــخیص تعداد
ســطوح حساســیت بــه ضربــه ارائه شــده اســت:

-۳آیــا کلیــد بــه ســمت چــپ و راســت
خالصــی زیــادی دارد؟

یکــی از کالویــه هــا را (ترجیحــا از وســط ســاز) بــه نرمــی پاییــن
ببریــد .بــه طــوری کــه صدایــی ایجــاد نشــود  .بــار دوم کمــی
ســرعت پاییــن بــردن کلیــد را افزایــش دهیــد تــا ضعیفتریــن
صــدای ممکــن شــنیده شــود .ایــن اولیــن ســطح شــدت اســت.
ســپس دوبــاره ســرعت پایین بــردن کلیــد را کمــی افزایــش دهید.
اگــر صــدای ســاز بــه نســبت افزایــش یافــت ایــن ســطح دوم
شــدت اســت .ایــن کار را آنقــدر تکــرار کنیــد تــا دیگــر تغییــری در
صــدا ایجــاد نشــود و ســطوح شــدت را بــه تدریــج شناســایی کنید.

کلیدهــا را بــدون اینکــه بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد بــا کمــک
انگشــت شســت و نشــانه بــه ســمت چــپ و راســت حرکــت
دهیــد .میــزان جابجایــی کلیــد بــه طرفیــن باید بســیار ناچیز باشــد
و کلیدهــا بــا دوکلیــد جانبی خــود برخــوردی نداشــته باشــند .وجود
هــر گونــه صــدای اضافــی(چیــزی شــبیه بــه صــدای کلیــک
مــاوس کامپیوتــر ) بــه هنــگام انجــام ایــن کار دال بــر لقی و شــل
بــودن کلیــد هــا اســت.
حــال کلیدهــا را بــه پاییــن فشــار داده و درپاییــن تریــن موقعیــت
از سری انتشارت خان ه پیانو
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مقالـهی دیگــر مــن در خصــوص پیانوهــای دیجیتــال اســت که به
تفصیــل بــرای مــدل هــای مختلــف تعــداد ســطوح شــدت را ذکــر
کــردهام (توضیــح مترجــم :مقالـهی فــوق بــه زودی توســط خانهی
پیانــو ترجمــه ودر اختیــار عالقــه منــدان قــرار خواهــد گرفت).

-۶صــدای پیانــو چــه مــدت ادامــه پیــدا
مــی کنــد؟
مــدت زمانــی کــه صــدای پیانــو ادامــه پیــدا مــی کنــد از اهمیــن
بســیار ی برخــوردار اســت .اگــر در یک پیانــوی آکوســتیک دیواری
خــوب یکــی از نتهــای وســط پیانــو را ضربــه زده و نگــه داریــد
صــدای آن در حــدود  ۱۵الــی  ۲۰ثانیــه شــنیده میشــود.
صــدای یــک پیانــوی دیجیتــال ایــده آل نیز بایــد چنین مانــدگاری
داشــته باشد.
در واقعیــت ایــن مــدت بیــن  ۶تــا  ۱۵ثانیــه اســت .بهتریــن راه
بــرای آزمــودن مــدت زمــان مانــد صــدا ایــن اســت کــه نــت دوی
وســط در پیانــو را بــا شــدت هرچــه تمامتــر نواختــه و مــدت زمــان
پخــش صــدا را انــدازه گیــری کنیــد .صــدا بــه تدریــج کاهــش پیدا
مــی کنــد.
اگــر مــدت زمــان پخــش صــدا کمتــر از  ۱۰ثانیــه بــود ازخریــد آن
منصرف شــوید.

نکتــه  :اغلــب پیانوهــای دیجیتــال ارزانقیمــت  ۳ســطح شــدت
ضربــه دارنــد .پیانــو هــای پیشــرفته تــر  ۴ســطح و بهتریــن پیانوها
 ۵ســطح.

-۵وزن کالویه ها چقدر است؟
وقتــی کالویــ ه ای را بــه ســمت پاییــن فشــار میدهیــد کمــی
مقاومــت احســاس مــی کنیــد .ایــن مقاومــت بــه هنــگام بــاال
آمــدن کلیــد نیــز بایــد احســاس شــود امــا نــه بــه انــدازه ی زمانــی
کــه کلیــد را بــه ســمت پاییــن فشــار میدهیــم.
اکشــن برخــی از پیانوهــا بســیار عملکــرد بــدی دارنــد .این اکشــن
هــا در حالیکــه ســبک هســتند ســنگین بــه نظــر میرســند.

نکتــه  :بــه هنــگام انجــام ایــن تســت صــدای پیانــو را در حــد
وســط تنظیــم کنیــد.

اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم.
اکشــن هــای بــی کیفیــت معمــوال حالتــی فنــری و جهنــده دارند.
وقتــی کلیــد بــه ســمت پاییــن فشــار داده میشــود بــه راحتــی و
بــدون مقاومــت پاییــن مـیرود ولــی بــه هنــگام بــاال آمــدن حالتی
از مقاومــت فنــری زیــر انگشــتان ایجــاد مــی کننــد .بــه دلیــل
همیــن کیفیــت بــاز گشــت فنــری ،کالویــه بــا ســرعت زیــادی
بــه بــاال برمیگــردد .همیــن موضــوع باعــث میشــود کــه حــس
نواختــن بــا چنیــن پیانوهایــی بــا حــس نواختن بــر روی ســازهای
آکوســتیک بســیار متفــاوت باشــد.
در واقــع مــا انتظــار داریــم کــه کالویــه هــای پیانــو بــه هنــگام
پاییــن رفتــن ســنگین بــوده و بــه هنــگام بــاال آمدن کمی ســبکتر
باشــد .بــه هنــگام بــاال آمــدن کلید نبایــد فشــار مضاعفی (فشــاری
همچــون فشــار فنــر فشــرده شــده) را بــرای بــاال آمــدن به دســت
شــما وارد کنــد.
بــرای تســت وزن کلیدهــا ،یکــی از کالویــه هــا را در وســط پیانــو
چندیــن بارفشــار دهیــد و ســعی کنیــد میــزان مقاومــت کلیــد را به
هنــگام پاییــن رفتــن و بــاال آمــدن بســنجید و بــا ســایر پیانوهــا
مقایســه کنید.

از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

فصل پنجم

لیست کامل برندهای پیانوهای
دیجیتال و رتبه بندی
پیانوهای خوب براساس ۵
شاخص اصلی

از سری انتشارت خان ه پیانو
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در ابتــدا لیســت کاملــی از ســازندگان پیانوهــای دیجیتــال ارائــه
میشــود.
 ( Adagioفروش توسط  ،costco Canadaدرانگلستان موجود نیست)
Alesis
 ( Andanteفروش انحصاری در ایرلند شمالی)

 ( Astiarبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Auraتولید شده توسط  ،Kainoدرانگلستان موجود نیست)
 ( Axusفروش انحصاری در انگلستان)

 ( Amadeusفروش انحصاری در هلند)
 ( Amasonفروش انحصاری در چین)
Ashton
 ( Baldwinفروش انحصاری در چین)
Behringer
Bellissimo
 ( Benjamin Adamsفروش انحصاری در امریکا)
Bentley
 ( Berkeleyفروش انحصاری در انگلستان)
 ( Bestmanفروش انحصاری در چین)

Broadway
 ( Cameronفروش انحصاری در امریکا)
Carlsbro
Casio
Chase
 ( Classentiفروش بین المللی)

( Classic Cantabileدرانگلستان موجود نیست)

Cool
Cranes
 ( Crawzerتولید شده توسط  ،KDYبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Cristoforiتولید شده توسط  ،Sejungفقط در آسیا به فروش میرسد)

Crumar
Delson
 ( Digianoفروش انحصاری در انگلستان)

 ( Diginovaفروش انحصاری در انگلستان)

Dorimei
 ( Dynatoneفروش در امریکا ،اروپا و آسیا)
Eagletone
Ensoniq
 ( Entradaفروش انحصاری در هلند)
Fame
( Farfisaدرانگلستان موجود نیست)

 ( Feelingبیشتر در چین به فروش میرسد)
 ( Fujiyamaفروش انحصاری در کانادا)

( Galileoدرانگلستان موجود نیست)

 ( Gear4musicفروش انحصاری در انگلستان)

از سری انتشارت خان ه پیانو

پیانوهایدیجیتال
Gewa
 ( Greatenفروش انحصاری در چین ،کرهی جنوبی ،کانادا و هلند)
H.star
 ( Hialaiتولید شده توسط  ،Huangmaبیشتر در چین به فروش میرسد)

( Hammondدر انگلستان فقط استیج پیانوهای این شرکت به فروش میرسد)

 ( Harmonyتولید شده توسط  ،KDYبیشتر در چین به فروش میرسد)
 ( Hemingwayفروش در اروپا و انگلستان)
 ( Hongyeبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Huangmaبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Ingaleبیشتر در چین به فروش میرسد)
 ( Kawaiفروش در تمامی کشورها)

 ( Kazenبیشتر در چین به فروش میرسد)
 ( KDYبیشتر در چین به فروش میرسد)

( Ketronدر انگلستان فقط استیج پیانوهای این شرکت به فروش میرسد)
Keywood
 ( Kingstonفروش توسط  ،costco Canadaدرانگلستان موجود نیست)

 ( Kobratفروش انحصاری در انگلستان)
Kohler
 ( Korgفروش در تمامی کشورها)

 ( Kurzweilفروش در تمامی کشورها)

 ( Laiteبیشتر در چین به فروش میرسد)

( M-Audioدر انگلستان فقط استیج پیانوهای این شرکت به فروش میرسد)

 ( Mantovaفروش انحصاری در انگلستان)
 ( Medeliبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Melodicبیشتر در استرالیا به فروش میرسد)

 ( Minsterفروش انحصاری در انگلستان)
 ( Mocoفروش انحصاری در ایران)

( Nordتولید کنندهی استیج پیانو ،ارگ ،میدی کنترلر و سینتی سایزر)

 ( Orangeفروش انحصاری در کانادا)

Orla
( Pianonovaدرانگلستان موجود نیست)
Rikter

 ( Ringwayفروش در چین ،اسپانیا ،و نیوزیلند)
 ( Rolandفروش در تمامی کشورها)

Roth and Junius
( Samickدرانگلستان موجود نیست)
( Sejungدرانگلستان موجود نیست)

 ( Shijueتولید شده توسط  ،Huangmaبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Sonicبیشتر در چین به فروش میرسد)

Silbermann
 ( Smallbrookفروش انحصاری در انگلستان)

 ( Steinbeckفروش انحصاری در هلند)

 ( Steinfortفروش انحصاری در هلند)

( Studiologicتولید کنندهی استیج پیانو ،ارگ ،میدی کنترلر و سینتی سایزر)

 ( Sulindaفروش انحصاری در انگلستان)

 ( Suzukiفروش در تمامی کشورها)
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پیانوهایدیجیتال
خریــد پیانــو مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد .بــا ایــن وجــود
ویژگیهــای دیگــری نظیــر انــدازه ،وزن ،رنــگ و  ...نیــز در انتخــاب
افــراد نقــش دارنــد .بنابرایــن وجــود مدلهــای متعــدد و تنــوع در
انتخــاب مــدل در خریــد ســاز مطلــوب مــا نقــش بســیاری دارد.
در ایــن بخــش  ۵برنــد بــر تــر از نظــر تنــوع مــدل و رنــگ رتبــه
بنــدی شــده اســت.

Symphonia
 ( Tangooبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Thomannبیشتر در اروپا و انگلستان به فروش میرسد)

 ( Oostendorpفروش انحصاری در هلند)

 ( Ousmanبیشتر در چین به فروش میرسد)
 ( Valdestaفروش انحصاری در امریکا)

Viscount
 ( Williamsبیشتر در امریکا و دانمارک به فروش میرسد)

جایگاه اول  :یاماها

 ( Worldeبیشتر در چین به فروش میرسد)

 ( Wsmanبیشتر در چین به فروش میرسد)

ســری  : Clavinovaمدلهــای  ۵( CLPمــدل دیــواری و  ۱مــدل
گرنــد) و مدلهــای ( CVPســه مــدل دیــواری و  ۱مــدل گرنــد)

 ( Young Changبیشتر در چین به فروش میرسد)

سری ارزانقیمت  YDPو  ۴( : Ariusمدل)

مجموع  ۱۰۲ :برند

سری  ۱( : DGXمدل)

Wyman
 ( Yamahaفروش در تمامی کشورها)

سری  4( : Piaggeroمدل)
در ادامه لیست برندهایی که تولید پیانوهای دیجیتال را متوقف
کردهاند را مشاهده میکنید:

مدلهای قابل حمل  1( : pمدل)
مدلهای قابل حمل  ۳( : CPمدل)

 ( Akaiتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

 ( Bohemiaتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

سری  4( : Avantgrandمدل)

 ( Daewooتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

مجموعا  ۲۷مدل متفاوت در رنگ بندی های متنوع

 ( Bohmتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

 ( Gemاز سال  ۲۰۰۹از بازار خارج شده است)

 ( Robertsonاز سال  ۲۰۱۳از بازار خارج شده است)
 ( Soltonتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

نکتــه  :یاماهــا از گذشــته هــای دور انتخــاب اول مدرســین و
آموزشــگاههای موســیقی بــوده اســت .از جملــه دالیــل کســب
چنیــن جایگاهــی ،شــبکه فــروش گســترده و تخصصــی ،تنــوع
مــدل  ،ســابقه و برنــد درخشــان و از همــه مهمتر شــباهت بیشــتر
بــه پیانوهــای آکوســتیک اســت.

 ( Staggتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

 ( Technicsتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

 ( Wersiتوقف تولید پیانوهای دیجیتال)

 ( Winchesterتوقف تولید پیانوهای دیجیتال از سال )۲۰۱۴

جایگاه دوم  :کورزویل

الف-شــش برنــد برتــر از نظــر تنــوع
محصــول

سری  3( : Mمدل)
سری  ۵( : MPمدل)

تنــوع مــدل و انتخــاب فــراوان بــرای برخــی گیــج کننــده اســت و
عــدم تنــوع کافــی در مدلهــای یک ســازنده نیــز برای برخــی دیگر
ایجــاد مشــکل مــی کنــد .خریــد پیانــوی دیجیتــال کاری نیســت
کــه در زندگــی شــما خیلــی تکــرار شــود و در نتیجــه بایــد ســعی
کنیــد بهتریــن انتخــاب را انجــام دهیــد.
کیفیــت تــاچ و صــدا مهمتریــن چیزهایــی هســتند کــه در هنــگام
از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

گرند پیانوی سری  ۱( : MPGمدل)

نکتــه  :رولنــد از صــدای پیانوهــای اشــتاین وی در پیانوهــای
دیجتــال خــود اســتفاده مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل بســیاری از
نوازنــدگان حرفــهای از ایــن برنــد اســتفاده میکننــد.
صــدای ایــن پیانوهــا بســیار طبیعــی و قابــل اعتمــاد اســت  .البتــه
قیمــت ایــن پیانــو در مقایســه بــا قیمــت مدلهــای همــردهی خــود
در ســایر برندهــا کمــی گرانتــر اســت.

سری قابل حمل  ۱( : SPSمدل)

جایگاه چهارم  :کاوایی

سری قابل حمل  ۱( : Artisمدل)

سری  ۲( : CNمدل)

سری قابل حمل  ۱( : Forteمدل)

سری  3( : CAمدل)

گرند پیانوی سری  ۱( : CPGمدل)
سری قابل حمل  ۱( : KAمدل)
سری قابل حمل  3( : SPمدل)

سری کامپکت  ۲( : CLمدل)

مجموعا  ۲۶مدل متفاوت در رنگ بندی های متنوع

سری  3( : CSمدل)

نکتــه  :کورزویــل طیــف وســیعی از پیانوهــای دیجیتــال ،ســینتی
ســایزرها ،پیانوهــای پرتابــل و کیبوردهــا را تولیــد مــی کنــد.
محصــوالت ایــن شــرکت بــه داشــتن صدایــی طبیعــی و قابــل
اطمینــان مشــهور هســتند .برخــی از مدلهــای گرانقیمــت ایــن
ســازنده مجهــز بــه اکشــن مشــهور  Fatarاســت  .این اکشــن از
جنــس چــو ب اســت و در ایتالیــا ســاخته میشــود.

جایگاه سوم  :رولند
سری  1( : RPمدل)
سری  3( : HPمدل)
سری  ۱( : HPiمدل)
سری قابل حمل  ۲( : FPمدل)
سری قابل حمل  RDو  3( : Vمدل)
سری کامپکت  DPو  3( : Fمدل)

سری قابل حمل  MPو  3( : ESمدل)
سری  ۱( : KDPمدل)
سری  ۱( : KCPمدل)
مجموعا  ۱۵مدل متفاوت در رنگ بندی های متنوع
نکتــه  :شــرکت کاوایــی را تقریبــا میتــوان بــه عنــوان ســازندهای
تــازه کار در زمینــه پیانوهــای دیجیتــال در نظــر گرفــت .پیانوهای
دیجیتــال ایــن شــرکت طیــف وســیعی از مــدل هــای متنــوع ،از
ســاده تریــن بــرای تــازه کارهــا تــا پیشــرفته تریــن مدلهــا بــرای
نوازنــدگان حرف ـهای را شــامل میشــود.
اغلــب فروشــگاهها ،پیانوهــای ســاخت کاوایــی را تاییــد و توصیــه
میکننــد .البتــه یکــی از دالیــل ایــن موضــوع ســود خوبــی اســت
کــه کاوایــی بــرای فروشــندگان در نظــر میگیــرد .بنابرایــن مراقب
باشــید اصــرار فروشــنده در تصمیــم گیــری شــما اختــال ایجــاد
نکند .
پیانوهــای گرانقیمــت ایــن شــرکت ( بــا قیمــت بیــش از ۲۰۰۰
پونــد) از کیفیــت بســیار باالیــی برخوردارنــد.

گرند پیانوی سری  ۲( : RGمدل)

جایگاه پنجم  :کاسیو

سری  ۲( : LXمدل)

سری  4( : Priviaمدل )PX

مجموعا  ۱۷مدل متفاوت در رنگ بندی های متنوع
از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

سری  3( : Celvianoمدل )AP

سری  ۱( : UDمدل)

سری ارزانقیمت  ۱( : CDPمدل)

گرند پیانو سری  ۱( : GRمدل)

مجموعا  ۸مدل متفاوت در رنگ بندی های محدود

گرند پیانو سری  ۱( : DGمدل)

نکتــه  :شــرکت کاســیو بیشــتر توجــه خــود را بــر روی پیانوهــای
ارزان قیمــت معطــوف کــرده اســت .کیفیــت ســاخت ایــن پیانوهــا
خــوب (البتــه جــای بهبــود دارد) ،کیفیــت صــدا کمــی پاییــن و تاچ
آنهــا در مقابــل  ۴برنــد قدرتمنــد یاماها ،رولنــد ،کاوایــی و کورزویل
کمــی مصنوعــی بــه نظــر میرســد.

مجموعا  ۶مدل متفاوت در رنگ بندی های بسیار متنوع
نکتــه  :پیانوهــای کالزنتــی از صــدای بســیار طبیعــی برخوردارنــد
(مدلهــای گرانتــر صــدا بســیار بــا کیفیــت تــر میشــود) و تــاچ
ســنگینی دارنــد.
وزن کلیدهــا در تمامــی پیانوهــای کالزنتــی مشــابه بــا وزن
کالویــهی پیانــوی گرنــد اســت.
ایــن برنــد تنهــا برنــدی اســت کــه پیانوهــای خــود را بــه طــور
مســتقیم از طریــق اینترنــت بــه فــروش میرســاند .بنابرایــن پیــدا
کــردن ایــن برنــد در فروشــگاهها کمــی دشــوار اســت.
پیانوهــای کالزنتــی نســبت بــه قیمــت رقابتیشــان از کیفیــت
مناســبی برخوردارنــد.

پس چه دلیلی برای خرید پیانوهای کاسیو وجود دارد؟
خرید پیانوهای کاسیو در موارد زیر توصیه میشود:
 -۱بودجـهی شــما بــه شــدت محــدود اســت و خرید یــک پیانوی
دســت دوم کاســیو بــا قیمــت ارزان میتوانــد  ۱تــا  ۲ســال نیــاز
شــما را برطــرف کنــد .ولــی بیشــتر از یکــی دو ســال نمیتوانیــد
روی آن حســاب کنیــد.

ب ۱۰ -برنــد برتــر از نظــر اعتبــار و قابل
اطمینــان بودن.

توجــه  :برندهــای متعــددی هســتند کــه کیفیت بســیار بــدی دارند
و کاســیو در مقایســه بــا آنهــا بســیار مرغوب محســوب میشــود.
 -۲فضــای شــما بســیار محــدود اســت و ســری  Priviaکامــا
متناســب بــا شــرایط شماســت.

پیانوهای دیجیتال چقدر قابل اطمینان هستنند؟
بیشــتر پیانوهــای دیجیتــال در کشــورهای آســیای شــرقی نظیــر
چیــن و اندونــزی تولیــد میشــوند .نحــوهی مونتــاژ وکنتــرل
کیفیــت نقــش بســیار زیــادی در کیفیت پیانــو دارد .کیفیــت قطعات
بــه کار رفتــه در پیانوهــا از برنــدی بــه برنــد دیگــر بســیار متفــاوت
اســت و مطمئــن باشــید در پیانوهــای دیجیتال ارزانقیمت ،ســازنده
بــرای کاهــش قیمــت از هیــچ تالشــی دریــغ نمیکنــد!
اســتفاده از مــواد مرغــوب و کنتــرل کیفیــت دقیــق موجــب افزایش
کیفیــت و دوام پیانــو مــی شــود .بــا در نظــر گرفتن تمامــی جوانب
در ایــن بخــش قصــد داریــم  ۱۰برنــد برتــر از نظــر قابــل اطمینــان
بــودن را انتخــاب و امتیــاز دهــی کنیــم .ایــن انتخــاب براســاس
مــوارد زیــر شــکل گرفتــه اســت :
 -۱پیانوها توسط کدام سازنده تولید میشوند
 -۲استانداردهای مورد استفاده در کارخانهی سازنده
 -۳کیفیت قطعات و ساخت و مونتاژ
 -۴دقت سیستم های کنترل کیفیت سازنده
 -۵درصد موارد خرابی و شکایات
 -۶طول عمر متوسط پیانو

پیانوهــای شــرکت کاســیو در دو ســری  Priviaو Celviano
تولیــد میشــود .مدلهــای ســری  Celvianoبــا حــروف AP
مشــخص میشــوند .ایــن ســری بــا امکانــات الکترونیکــی
بســیاری نظیــر صداهــای متنــوع و قطعــات از پیش ســاخت شــده
ارائــه میشــود .البتــه قیمــت ایــن ســری نســبت بــه کیفیــت ارائه
شــده کمــی باالســت.
ســری  Priviaاز نظــر قیمــت بســیار مناســب اســت و جــای
بســیار کمــی اشــغال ميکنــد ولــی از نظــر تــاچ و کیفیــت صــدا
بــا برندهــای برتــر قابــل مقایســه نیســت .امــا قیمــت پاییــن ایــن
ســری موجــب میشــود کــه خریــد آنهــا بســیار بــه صرفــه باشــد.
در نهایــت مجــددا تاکیــد میکنــم کــه پیانوهــای کاســیو بســیار
باکیفیــت تــر از برندهــای متفرقــه ي چینــی در بــازار هســتند.

جایگاه ششم  :کالزنتی
سری  ۳( : CDPمدل)

از سری انتشارت خان ه پیانو
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جایگاه اول  :رولند ( ۸۶از  ۱۰۰امتیاز )
جایگاه دوم  :یاماها ( ۸۳از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه سوم  :کورزویل ( ۸۱از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه چهارم  :کاوایی ( ۷۴از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه پنجم  :براد ِوی ( ۷۳از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه ششم  :کاسیو ( ۶۸از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه هفتم  :کالزنتی ( ۶۸از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه هشتم  :کرگ ( ۶۲از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه نهم  ۵۱( Thomann :از  ۱۰۰امتیاز)
جایگاه دهم  ۵۰( Galileo :از  ۱۰۰امتیاز)
نکتــه  :رقابــت در جایــگاه نهــم و دهــم بســیار نزدیــک بــوده و
کاندیداهــای بســیاری میتــوان بــرای آنهــا در نظــر گرفــت .
بنابرانیــن در ادامــه بــه ســه برنــد دیگــر نیــز اشــاره میکنیــم:
 ۴۹( Gear4Musicاز  ۱۰۰امتیاز)
 ۴۸( Mantovaاز  ۱۰۰امتیاز)
 ۴۸( Suzukiاز  ۱۰۰امتیاز)
یاماهــا ،رولنــد ،کاوایــی ،کورزویــل ،کاســیو و کــرگ ســازهای خــود
را در کارخان ـهی خــود میســازند و بیشــتر فــروش را بــه صــورت
فیزیکــی و از طریــق فروشــگاه هــا و نمایندگــی هــا انجــام
میدهنــد.
شــرکت  Thomannپیانوهــای خــود را بیشــتر از طریــق اینترنت
بــه فــروش میرســاند ومحصــوالت ایــن شــرکت در کارخان ـهی
دیگــری تولیــد میشــود کــه برندهــای دیگــری را هــم تولیــد
میکنــد.
توجــه  :انتخــاب پیانــو نبایــد تنهــا بــر اســاس شــاخص قابــل
اطمینــان بــودن انجــام شــود .کفیــت صــدا و اکشــن مهمتریــن
شــاخص بــرای انتخــاب پیانــوی دیجیتــال اســت.

ج ۵ -برنــد برتــر از نظر میــزان محبوبیت
طوالنــی مدت.
پیــش از ســال  ۲۰۰۰میــادی ،شــرکتهای ســازندهی پیانــوی
دیجتــال انگشــت شــمار بودنــد ولــی درحــال حاضــر ایــن رقــم بــه
بیــش از  ۳۰ســازنده رســیده اســت و همچنــان در حــال افزایــش
از سری انتشارت خان ه پیانو

پیانوهایدیجیتال
اســت .یاماهــا ،رولنــد و کورزویــل را میتــوان بــا ســابقه تریــن
ســازندگان پیانوهــای دیجیتــال برشــمرد.
کورزویــل اولیــن ســازندهای بــود کــه درســال  ۱۹۸۲توانســت برای
اولیــن بــار صــدای یــک گرندپیانــو را بــر روی یــک ســاز دیجتــال
شــبیه ســازی کند.
یاماهــا در  ۱۹۸۳اولیــن مــدل پیانــو دیجیتــال خــود را بــا عنــوان
 YP40وارد بــازار کــرد و اولیــن مــدل رولنــد بــا نــام RD100
درســال  ۱۹۸۶تولیــد شــد .ســالها طــول کشــید تــا ســایر تولیــد
کننــدگان نیــز بــه جمــع ایــن ســه برنــد اضافــه شــوند.
در ســال  ۱۹۹۹اولیــن پیانوهــای دیجیتــال تولیــد شــده در کشــور
چیــن وارد بــازار شــد.
دقــت کنیــد کــه انتخــاب پیانــو نبایــد صرفــا بــر اســاس میــزان
محبوبیــت برنــد انتخــاب شــود .البتــه انتخــاب برنــدی بــا ســابقه
و محبوبیــت بــاال معمــوال حــس اطمینــان خوبــی در خریــد ایجــاد
میکنــد.
در ادامــه لیســت  ۵برنــد برتــر از نظــر محبوبیــت طوالنــی مــدت را
مشــاهده میکنیــد:
ل یاماه ا
جایگاه اول :پیانوهای دیجیتا 
یاماهــا باســابقه تریــن تولیــد کننــدهی پیانوهــای دیجیتــال اســت.
ایــن برنــد از ابتدای کار خــود رتبه اول را در میان ســازندگان داشــته
اســت و بــی شــک محبــوب تریــن برنــد محســوب میشــود.
ل رولند
جایگاه دوم :پیانوهای دیجیتا 
شــرکت رولنــد از ابتــدای فعالیــت خــود در زمینــهی ســاخت
پیانوهــای دیجیتــال بــا شــرکت یاماهــا رقابــت تنگاتنگــی داشــته
اســت .در واقــع شــاید بهتــر باشــد بگوییــم در زمین ـهی طراحــی
ویژگیهــای جدیــد ،ایــن شــرکت یاماهــا بودهاســت کــه ســعی
نمــوده از رقیــب قدرتمنــد خــود عقــب نمانــد!
ل کورزویل
جایگاه سوم :پیانوهای دیجیتا 
اســتیج پیانوهــا ،ســینتی ســایزرها و کیبوردهــای کورزویــل از
محبوبیــت جهانــی برخوردارنــد .پیانوهــای دیجیتــال ایــن شــرکت
بیشــتر در امریــکا و اروپــای شــرقی محبوبیــت دارنــد تــا در اروپــای
غربــی و انگلســتان .علــت ایــن امــر نیــز ورود دیرهنــگام ایــن برند
بــه بــازار ایــن کشــورها (تقریبــا  ۵ســال) اســت.
ل کاسیو
جایگاه چهارم :پیانوهای دیجیتا 
شــهرت شــرکت کاســیو بیشــتر در زمینــهی کیبــورد اســت تــا
پیانوهــای دیجیتــال .ولــی این شــرکت طیــف متنوعــی از پیانوهای
دیجیتــال را تولیــد میکنــد و در خــال ســالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۳
فعالیــت گســتردهی را بــرای توســعه خط تولیــد پیانوهــای دیجیتال
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خــود انجــام داد .حاصــل ایــن فعالیــت هــا مدلهــای متتنوعــی از
پیانوهــای قابــل حمــل ،پیانوهــای چنــد منظــوره و کامپکت اســت.
از محبــوب تریــن محصــوالت ایــن شــرکت میتــوان بــه مــدل
مشــهور  PS20و پیانــوی فــوق کامپکــت  PX100از ســری
 Priviaاشــاره کــرد.
در ســالهای اخیــر تولیــدات ایــن شــرکت محــدود بــه ســری
 Priviaو  Celvianoو چنــد مــدل ارزانقیمــت شــده اســت.
ل کاوایی
جایگاه پنجم :پیانوهای دیجیتا 
کاوایــی از برندهــای باســابقه در زمینهی تولید پیانوهای آکوســتیک
محســوب میشــود ولــی در زمینـهی پیانوهــای دیجیتــال تقریبــا
تــازهوارد محســوب میشــود .اولیــن پیانــوی دیجیتــال ایــن
شــرکت در ســال  ۲۰۰۲وارد بــازار شــد و تــاچ بســیار ضعیفــی
داشــت.
پــس از آن کاوایــی بهبودهای چشــمگیری در پیانوهــای خود ایجاد
نمــود .در حــال حاضــر کاوایــی مدلهــای متنوعــی را تولیــد می کند
و اگــر بــه دنبــال پیانویــی خــاص هســتید کاوایــی میتوانــد یکــی
از گزینههــای شــما باشــد.

د ۵ -برنــد برتــر از نظــر میــزان محبوبیت
در ســالهای اخیر.
منظــور مــن از ســالهای اخیــر ۱ ،تــا  ۲ســال قبــل اســت .در طــول
روز مــن تماسهــا و ایمیــل هــای فراوانــی را در بــارهی انتخــاب
پیانوهــای دیجیتــال دریافــت میکنــم .مــن از این حجم ســواالت
هیــچ گلــه ای نــدارم و از پاســخ دادن بــه آنهــا بســیار لــذت میبرم.
همیــن حجــم از ســواالت شــاخص مطمئنــی بــرای تعییــن میزان
محبوبیــت برندهــای مختلــف در ســالهای اخیر اســت.
در ادامــه لیســتی از  ۵برنــد و مدلهایــی کــه بیشــترین میــزان
اســتقبال و پرســش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد را مشــاهده
میکنیــد.
ل یاماه ا
جایگاه اول :پیانوهای دیجیتا 
مدلهایی که بیشــترین میزان پرســش را داشــته انــد ,YDP162 :
 CLP525 , P45 , P115 ,YDPS52و .CLP535

پیانوهایدیجیتال

ل کاسیو
جایگاه سوم :پیانوهای دیجیتا 
مدلهایی که بیشــترین میزان پرســش را داشــته انــد ,CDP120 :
 PX160 ,PX350و .AP260
ل کورزویل
جایگاه چهارم :پیانوهای دیجیتا 
مدلهایــی کــه بیشــترین میزان پرســش را داشــته انــد ,MPS10 :
 CUP2A , M1 , MP10F, M210و .MPG200
ل کاوایی
جایگاه پنجم :پیانوهای دیجیتا 
مدلهایــی کــه بیشــترین میــزان پرســش را داشــته انــد ,CN25 :
 CN35 ,CL36و .CA65

ذ 16 -برنــد برتــر بــر اســاس مجمــوع
نتایــج :
جایگاه اول Yamaha :
جایگاه دوم Roland :
جایگاه سوم Kawai :
جایگاه چهارم Kurzweil :
جایگاه پنجم Casio :
جایگاه ششم Broadway :
جایگاه هفتم Classenti :
جایگاه هشتم Bluthner :
جایگاه نهم Korg :
جایگاه دهم Galileo :
جایگاه یازدهم Gear4Music :
جایگاه دوازدهم Thomann :
جایگاه سیزدهم Minster :
جایگاه چهاردهم Orla :
جایگاه پانزدهم Suzuki :
جایگاه شانزدهم Hemingway :

ل رولند
جایگاه دوم :پیانوهای دیجیتا 
مدلهایــی کــه بیشــترین میــزان پرســش را داشــته انــد F140R, :
 HP605 , HP504 , RP401r , P45 ,F20و .FP80
از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

فصل ششم

بهترینمدلها

از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

الــف ۱۰ -مــدل برتــر  :رده بنــدی شــده
براســاس کیفیــت صــدا ،تــاچ ،طراحــی،
ســاخت ،قابــل اطمینــان بــودن ،ارزش
پــس از اســتفاده ،محبوبیــت و ارزش
نســبت بــه قیمــت.

جایگاه دوم Yamaha CLP575 :
تاچ 9.3 :
صدا 9.25 :
طراحی 8.5 :
کیفیت ساخت 8 :
قابلاطمینان بودن 8 :
ارزش پس از استفاده 6 :
محبوبیت 7.5 :
ارزش نسبت به قیمت 7.75 :
مجموعا  64.30از  80امتیاز

رده بنــدی مدلهــای مختلــف در ایــن لیســت بــا در نظــر گرفتــن
تمامــی جوانــب و پارامترهــا انجــام شــده اســت .بنابرایــن ممکــن
اســت رتبــه یــک پیانــو در ایــن لیســت نســبت بــه جایگاهــش در
لیســت دیگــر متفــاوت باشــد .ایــن اختــاف هــا بــه دلیــل در نظــر
گرفتــن میــزان محبوبیــت و ارزش پــس از اســتفاده ایجــاد شــده
اســت.
بــه عنــوان مثــال محبوبیــت یــک پیانــو و یــا قیمــت خــوب آن
در خریــد و فــروش هــای بعــدی (دســت دوم) لزومــا بــه معنــای
داشــتن تــاچ و صــدای و حتــی قابلیــت اطمینــان بــاال نیســت.

جایگاه سوم Yamaha CLP525 :
تاچ 8 :
صدا 8.25 :
طراحی 8 :
کیفیت ساخت 8 :
قابلاطمینان بودن 8 :
ارزش پس از استفاده 7.5 :
محبوبیت 7.75 :
ارزش نسبت به قیمت 8 :
مجموعا  63.5از  80امتیاز

یــک پیانــوی دیجیتــال خــوب بایــد از نظــر صــدا و تــاچ بســیار
شــبیه بــه پیانــوی آکوســتیک باشــد .درعین حــال قابلیــت اطمنیان
و خریدوفــروش آســان نیــز بایــد مدنظــر گرفتــه شــود.
همانطــور کــه گفتــم ،مهمتریــن ویژگــی هــای یــک پیانــو صــدا و
تــاچ خــوب اســت .بنابرایــن توصیــه میکنــم بــه هنــگام مطالعهی
ایــن لیســت بیشــتر نظــر خــود را بــر روی پیانوهایی معطــوف کنید
کــه باالتریــن امتیــاز را در ایــن دو ویژگــی کســب کــرده انــد.
امتیــاز ارزش نســبت بــه قیمــت نیــز نقــش مهمــی در ارزیابیهــا
دارد.

جایگاه چهارم Broadway B1 :
تاچ 7 :
صدا 7 :
طراحی 8.5 :
کیفیت ساخت 7.5 :
قابلاطمینان بودن 7 :
ارزش پس از استفاده 6 :
محبوبیت 6.5 :
ارزش نسبت به قیمت 9.5 :
مجموعا  59از  80امتیاز

در ادامه لیست  ۱۰مدل برتر را مشاهده میکنید:
جایگاه اول Yamaha CLP545 :
تاچ 9.3 :
صدا 9.2 :
طراحی 8.25 :
کیفیت ساخت 8 :
قابلاطمینان بودن 8 :
ارزش پس از استفاده 6.5 :
محبوبیت 7.6 :
ارزش نسبت به قیمت 8 :
مجموعا  64.85از  80امتیاز

از سری انتشارت خان ه پیانو

جایگاه پنجم Yamaha YDP162 :
تاچ 7.25 :
صدا 7.75 :
طراحی 8 :
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کیفیت ساخت 7.25 :
قابلاطمینان بودن 7 :
ارزش پس از استفاده 6.5 :
محبوبیت 7 :
ارزش نسبت به قیمت 7 :
مجموعا  58.5از  80امتیاز
جایگاه ششم 102-Broadway EZ :
تاچ 6.5 :
صدا 6.5 :
طراحی 8 :
کیفیت ساخت 7 :
قابلاطمینان بودن 7 :
ارزش پس از استفاده 5.5 :
محبوبیت 5 :
ارزش نسبت به قیمت 9.5 :
مجموعا  58از  80امتیاز
جایگاه هشتم Kurzweil M1 :
تاچ 7 :
صدا 8.5 :
طراحی 7 :
کیفیت ساخت 7.5 :
قابلاطمینان بودن 7 :
ارزش پس از استفاده 6 :
محبوبیت 6 :
ارزش نسبت به قیمت 9 :
مجموعا  58از  80امتیاز
جایگاه هفتم Roland RP401R :
تاچ 7.25 :
صدا 8.25 :
طراحی 7 :
کیفیت ساخت 7.5 :
قابلاطمینان بودن 8 :
ارزش پس از استفاده 6.5 :
محبوبیت 5.5 :
از سری انتشارت خان ه پیانو
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ارزش نسبت به قیمت 7.5 :
مجموعا  57.5از  80امتیاز

جایگاه نهم Classenti CDP1 :
تاچ 7.25 :
صدا 7.5 :
طراحی 7.5 :
کیفیت ساخت 7 :
قابلاطمینان بودن 7 :
ارزش پس از استفاده 6.5 :
محبوبیت 6.5 :
ارزش نسبت به قیمت 9 :
مجموعا  57.25از  80امتیاز

جایگاه دهم Casio PX160 :
تاچ 6.25 :
صدا 6 :
طراحی 8 :
کیفیت ساخت 7 :
قابلاطمینان بودن 7 :
ارزش پس از استفاده 6.5 :
محبوبیت 7.5 :
ارزش نسبت به قیمت 9 :
مجموعا  57.25از  80امتیاز

ب ۱۰ -مــدل برتــر در ســه محــدوده ی
قیمــت متفــاوت  :زیــر  ۵۰۰پونــد؛ بیــن
 ۵۰۰تــا  ۱۰۰۰پونــد و باالتــر از ۱۰۰۰
پونــد.
توجــه  :دقــت کنیــد کــه قیمتهــای ارائــه شــده در ایــن بخــش از
اینترنــت اســتخراج شــده انــد .بنابرایــن درصورتــی که از فروشــگاه
هــای فیزیکــی خریــد مــی کنید ممکــن اســت قیمتهــای گرانتری
به شــما پیشــنهاد شــود.

36

www.pianohouse.ir

راهنمای جامع خرید

تصمیــم گیــری در مــورد اینکــه بــرای شــروع کار بــا چــه ســازی
شــروع کنیــم کمــی دشــوار اســت .اگــر ســاز را بــرای فرزنــد
خردســال خــود تهیــه میکنیــد ایــن موضــوع کــه آیــا او یادگیــری
پیانــو را ادامــه میدهــد یــا نــه فکــر شــما را مشــغول میکنــد.
آیــا بایــد ســازی ارزان تهیــه کنیــم و بعــد از اینکــه مطمئــن
شــدیم فرزندمــان بــه یادگیــری ادامــه مــیدهــد بــرای او ســاز
بهتــری خریــداری کنیــم؟
و یــا بهتــر اســت از همــان ابتــدا ســازی خــوب تهیــه کنیــم کــه در
آینــده نیــازی بــه تعویض آن نداشــته باشــیم؟
خریــد ســاز بســیار ارزان بــه دلیــل پاییــن بــودن کیفیــت تــاچ و
صــدا بــه هیــچ عنــوان توصیــه نمیشــود .چنیــن ســازی بــه هیــچ
عنــوان عنــوان قابــل اعتمــاد نیســت.
در عیــن حــال خریــد ســاز بســیار گرانقیمــت نیــز توصیهنمیشــود
مگــر اینکــه ثابــت شــود هنرجــو در یادگیــری ثابــت قدم اســت.
در اینجا به معایب خرید ساز بسیار ارزان اشاره میکنیم:
 -۱یادگیــری بــر روی یــک پیانــوی ارزان کــه فاقــد تــاچ و صــدای
اســتاندارد اســت کاری دشــوار است.
 -۲عــادت بــه اجــرا بــر روی ســازی بــا تــاچ و صــدای نامناســب،
در آینــده اجــرا بــر روی پیانوهــای آکوســتیک را دشــوار میســازد.
 -۳امــکان تعمیــر چنیــن ســازهایی بعــد از اتمــام دورهی گارنتــی
بســیار کــم اســت.
 -۴طــول عمــر ایــن پیانوهــا در مقایســه بــا پیانوهــای خــوب کمتر
است.
 -۵احتمــال رهــا کــردن یادگیــری پیانــو در کســانی کــه بــر روی
ســازهای ارزان قیمــت تمریــن میکننــد بیشــتر اســت.
و در ادامه به معایب خرید ساز بسیار گرانقیمت میپردازیم:
 -۱اگــر نتوانیــد بــه آمــوزش پیانــو ادامــه بدهیــد از اینکــه هزینهی
زیــادی را صــرف خریــد ســاز کردهایــد ناراحــت میشــوید.
 -۲یکــی از علــل گرانــی برخــی از ســازها ،اضافــه شــدن امکاناتــی
نظیــر صداهــای بیشــتر ،ریتــم  ،افکــت ها و ســایر امکاناتی اســت
کــه شــما بــه نــدرت از آنهــا اســتفاده خواهیــد کــرد .در نتیجه شــما
هزینـهی امکاناتــی را میپردازیــد کــه ممکــن اســت هرگــز از آنهــا
اســتفاده نکنید.
بــه طــور کلــی توصیــه مــن ایــن اســت کــه در ابتــدا ســازی در
محــدودهی  ۵۰۰تــا  ۱۰۰۰پونــد خریــداری کنیــد .بدیهــی اســت
کــه هــر چــه قیمــت ســاز شــما بــه  ۱۰۰۰پونــد نزدیکتــر باشــد به
مــدت طوالنــی تــری مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
اگــر بودجــه ی شــما کمتــر از  ۵۰۰پونــد اســت نگــران نباشــید .در
از سری انتشارت خان ه پیانو
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محــدودهی پاییــن تــر از  ۵۰۰پونــد هــم میتــوان ســاز مناســب
تهیــه کــرد.
توجــه  :رتبــه بنــدی پیانوهــا در لیســت زیر بر اســاس کیفیــت تاچ،
صــدا ،طراحــی ،ســاخت ،قابــل اطمینــان بــودن و ارزش نســبت بــه
قیمــت انجــام شــده اســت .باتوجــه بــه ایــن کــه میــزان ارزش پس
از اســتفاده نقشــی در کیفیــت تــاچ و صــدا نــدارد ایــن موضــوع در
ایــن ارزیابــی مدنظــر قــرار نگرفته اســت.

 -۱ده مــدل برتــر در محــدوده ی قیمــت
کمتــر از  ۵۰۰پونــد.
جایگاه اول )500£ - 450£( Broadway EZ102 :
جایگاه دوم )500£( Roland F20 :
جایگاه سوم )450£( Yamaha P115 :
جایگاه چهارم )500£ - 450£( Casio PX160 :
جایگاه پنجم )350£( Yamaha P45 :
جایــگاه ششــم - 450£( Kurzweil KA110 :
)500 £
جایگاه هفتم )400£ -335£( Korg SP170S :
جایگاه هشتم )350£ -300£( Casio CDP120 :
جایــگاه نهــم - 450£( Gear4Music DP60 :
)475£
جایگاه دهم )450£ - 400£( Thomann DP50 :

 -۲ده مــدل برتــر در محــدوده ی قیمــت
 ۵۰۰تــا  ۷۰۰پونــد.
جایگاه اول )650£ - 599£( Broadway B1 :
جایگاه دوم )700£ - 650£( Kurzweil M210 :
جایــگاه ســوم - 550£( Yamaha YDP142 :
)600£
جایگاه چهارم )700 - 650£( Casio AP260 :
جایــگاه پنجــم - 575£( Kurzweil MPS10 :
)625£
جایــگاه ششــم - 625£( Yamaha DGX650 :
)650£
جایگاه هفتم )599£ - 499£( Broadway B2 :
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جایگاه هشتم )650£ - 600£( Casio PX350 :
جایگاه نهم )600£ - 575£( Korg SP280 :
جایگاه دهم )700£ - 600£( Casio PX760 :

 -۳ده مــدل برتــر در محــدوده ی قیمــت
 ۷۰۰تــا  ۱۰۰۰پونــد.
جایگاه اول )750£ - 700£( Yamaha YDP162 :
جایگاه دوم )850£ - 800£( Kurzweil M1 :
جایــگاه ســوم - 650£( Yamaha YDP-S52 :
)700£
جایــگاه چهــارم - 900£( Roland RP401R :
)950£
جایــگاه پنجــم – 900£( Kurzweil MP10F :
)950£
جایگاه ششم )800£ – 700£( Roland F140R :
جایگاه هفتم )700£ - 600£( Classenti CDP1 :
جایگاه هشتم )1,050£ – 950£( Broadway B3 :
جایگاه نهم )1,000£ – 875£( Casio AP650 :
جایگاه دهم )850£ – 800£( Casio PX860 :

 -۳بیســت مــدل برتــر در محــدوده ی
قیمــت باالتــر از  ۱۰۰۰پونــد.
در این لیست گرند پیانوها ،استیج پیانوها و مدل AvantGrand
یاماها در نظر گرفته نشده اند.

پیانوهایدیجیتال
جایــگاه ششــم – 1,600£( 545-Yamaha CLP :
)1,800£
جایــگاه هفتــم - 2,200£( Kurzweil CUP2 :
)2,300£
جایــگاه هشــتم - 3,000£( Kurzweil CUP2A :
)3,250£
جایگاه نهم )1,550£ - 1,450£( Roland HP603 :
جایگاه دهم )3,700£ - 3,500£( Roland LX17 :
جایــگاه یازدهــم - 1,700£( Kurzweil M3W :
)1,800£
جایــگاه دوازدهــم - 2,200£( Roland DP90Se :
)2,400£
جایــگاه ســیزدهم 1,300£( Yamaha CLP535 :
– )1,400£
جایــگاه چهاردهــم - 1,900£( Classenti UD1 :
)2,000£
جایــگاه پانزدهــم – 2,500£( 50e-Roland HPi :
)3,000£
جایــگاه شــانزدهم - 1,600£( Kawai CA65 :
)1,700£
جایــگاه هفدهــم - 950£( Yamaha CLP525 :
)1,000£
جایــگاه هجدهــم - 1,300£( Roland HP504 :
)1,500£
جایــگاه نوزدهــم - 1,000£( Kurzweil MP15 :
)1,100£
جایــگاه بیســتم - 2,000£( Yamaha CVP701 :
)2,300£

جایــگاه اول - 3,000£( Yamaha CLP585 :
)3,500£
جایــگاه دوم - 6,000£( Yamaha CVP709 :
)6,500£
جایــگاه ســوم - 2,000£( Yamaha CLP575 :
)2,500£
جایــگاه چهــارم – 1,800£( Roland HP605 :
)2,000£
جایــگاه پنجــم - 4,000£( Yamaha CVP705 :
)4,500£
از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

فصل هفتم

از فروشگاههای اینترنتی
خرید کنیم یا از فروشگاهها ی
حقیقی؟

از سری انتشارت خان ه پیانو
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پیانوهایدیجیتال

مزایای خرید از فروشگاههاي آنالین

معایب خرید از فروشگاههاي حقیقی؟

 -۱قیمــت فروشــگاههای اینترنتــی معمــوال نســبت بــه
فروشــگهاههای فیزیکــی پایینتــر اســت .در عیــن حــال امــکان
مقایســهی ســریع قیمــت فراهــم اســت.

-۱قیمت باالتر در مقایسه با فروشگاههای مجازی
 -۲عدم حمل رایگان در صورت بروز مشکل

 -۲سرعت وسهولت خرید.

 -۳امکان تحریف و تبلیغ پیانویی نامناسب توسط فروشنده

 -۳خریــد اینترنتــی در هــر ســاعت از شــبانه روز و  ۷روز هفتــه
امکانپذیــر اســت.

 -۴انتخاب محدود

 -۴در صــورت وجــود مهلــت تســت امــکان برگشــت بــدون
هزینــهی ســاز میســر اســت.

توجــه  :دقــت کنیــد کــه تمامــی فروشــگاههای اینترنتــی معتبــر
میبایســتی محــل و یــا دفتــری بــرای مراجعــه حضــوری داشــته
باشــند .در غیــر اینصــورت خریــد شــما ممکــن اســت بــا ریســک
بســیار باالیــی روبــرو باشــد.

 -۵تنوع پیانو ها در فروشگاههای آنالین بیشتر است.
 -۶اطــاع یافتــن از نظــرات و تجربــه ی کاربران در مورد ســازهای
مختلــف بــه ســادگی امکانپذیر اســت.

معایب خرید از فروشگاههاي آنالین
 -۱اطــاع از اعتبــار و صحــت خدمــات ایــن فروشــگاهها کمــی
دشــوار اســت.
نگرانــی از نحــوهی انجــام خدمــات ،نحوهی پاســخدهی در صورت
بــروز مشــکالت جــدی ،وجــود یــا عــدم وجــود محــل و یــا دفتری
حقیقــی بــرای پیگیــری مطالبــات مشــتری از معایــب اصلــی خرید
اینترنتــی محســوب میشــود.
 -۲عدم اطمینان از ارائهی گارانتی و خدمات پس از فروش
 -۳نگرانــی از فــاش شــدن اطالعــات شــخصی .بــا توجــه بــه
اینکــه هنــگام خریــد اینرنتــی مشــتری موظــف اســت اطالعــات
کارت و یــا حســاب بانکــی خــود را ارائــه کنــد ،احتمال سوءاســتفاده
از ایــن اطالعــات وجــود دارد .قبــل از خریــد آنالیــن حتمــا نســبت
بــه امــن بــودن صفحــات اینترنتــی در حین انتقــال وجــه اطمینان
حاصــل کنید.

مزایای خرید از فروشگاههاي حقیقی؟
 -۱اطمینان از صحت خدمات فروشگاه
 -۲بررسی و ارزیابی حضوری ساز
از سری انتشارت خان ه پیانو
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