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Aκολουθώντας την επιθυµία πολλών αναγνωστών µας, ξεκινάµε τη νέα στήλη µε τίτλο
«Tεχνογραφήµατα». 

Ο υπολογιστής έχει γίνει σε µεγάλο ποσοστό, αναπόσπαστο εργαλείο για τον σύγχρονο µου-
σικό. Ωστόσο εξελίξεις στον τοµέα της µουσικής τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαίες που καθιστούν δύ-
σκολο - αν όχι αδύνατο - για ένα µουσικό να παρακολουθεί συνεχώς και να γνωρίζει κάθε τι και-
νούργιο που κυκλοφορεί σε µηχανήµατα και προγράµµατα. Επιπλέον ο µουσικός που θέλει να πα-
ρακολουθεί την σηµερινή πραγµατικότητα είναι αναγκασµένος να χρησιµοποιεί, εκτός των αµιγώς
µουσικών προγραµµάτων και µηχανηµάτων, διάφορα άλλα µέσα για να επικοινωνεί και να πληροφο-
ρείται ό,τι καινούργιο στη µουσική δηµιουργία.

Συνήθως λειτουργούµε κάποια προγράµµατα µε ένα τρόπο που ίσως µας έχει βολέψει, αγνοώ-
ντας άλλες µεθόδους που µπορούν να δώσουν την ίδια λύση µε ευκολότερο τρόπο και ίσως καλύ-
τερο αποτέλεσµα. 

Eίναι σίγουρο ότι ενώ έχουµε αποφασίσει την αγορά ενός υπολογιστή ή ενός προγράµµατος,
πηγαίνοντας στη αγορά, για µια πρώτη έρευνα, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα κικεώνα  προσφορών.
Εύκολα φτάνουµε στο σηµείο να µη γνωρίζουµε τα στοιχειώδη για αυτό που θέλουµε: το πραγµα-
τικό κόστος του αλλά και την ουσιαστική λειτουργικότητά του.

∆εν µπορούµε επίσης να αγνοήσουµε την συνύπαρξη της µουσικής µε τη φωτογραφία και το
video, είτε στο χώρο της δηµιουργίας είτε στο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας.

Είναι γνωστή η δυσκολία που πολλές φορές αντιµετωπίζουµε στη χρήση των προγραµµάτων
internet, κυρίως στη µετατροπή ηχογραφήσεών µας σε µια άλλη µορφή (χαµηλής µεν ανάλυσης και
ποιότητας αλλά ικανοποιητικής απόδοσης), που µπορεί όµως να περάσει εύκολα στο διαδίκτυο προς
δηµοσίευση ή γνωστοποίησή της στο ευρύτερο κοινό. 

H στήλη αυτή στοχεύει να καλύψει, όσο είναι δυνατό, τα παραπάνω κενά και προβλήµατα. Θα
περιλαµβάνει, άλλοτε σε µορφή «tips» και άλλοτε σε µορφή µικρών άρθρων, ενηµέρωση για όποια
καινούργια έκδοση προγραµµάτων κυκλοφορεί και θα συγκρίνει τις διαφορές της από τις προηγού-
µενες. Επίσης θα ενηµερώνει για τα καινούργια µηχανήµατα: τις βασικές προδιαγραφές τους και τις
όποιες ιδιαιτερότητες ή µειονεκτήµατα στη χρήση τους. Επίσης θα αναδηµοσιεύονται περιλήψεις συ-
νεντεύξεων µε ξένους ή Έλληνες µουσικούς και τεχνικούς και έρευνες αγοράς. 

Κύριος στόχος της στήλης είναι η “διαδραστική” λειτουργία της. Eίναι αυτονόητο λοιπόν ότι η δι-
κή σας ενεργή παρουσία, είτε µε µορφή ερωτήσεων είτε µε µορφή απόψεων θα διευκολύνουν
όλους µας.

Aναµένουµε στο e-mail: skarkou@otenet.gr τη δική σας επικοινωνία µε την παράκληση τα
e-mail να έχουν ευδιάκριτα στοιχεία αποστολέα και θέµατος προς αποφυγή διαγραφής τους. (Iδού η
πρώτη επισήµανση της στήλης).
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Αφού µιλάµε για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

(Email) να αναφέρουµε και τo πρώτo “tip”...

Quick Delete

Μιά ενηµέρωση από τον συνάδελφο Γ. Χα-

τζηµιχελάκη:

Tώρα που οι νέες ταχείες συνδέσεις επιτρέ-

πουν σε όσους τις έχουν να στέλνουν απρό-

σκοπτα mail των 7 Mb, όλοι όσοι διαθέτουν α-

πλές συνδέσεις, έχουν µόνον µία λύση: το Quick

Delete. Είναι ένα free πρόγραµµα που βρίσκου-

µε στην διεύθυνση www.yeti-soft.de/eng/ και

επιτρέπει να δεί κανείς ποιά mail είναι σε ανα-

µονη στον server και ανάλογα µε τα χρονικά

ή οικονοµικά του χρήστη να επιτρέψει το κατέ-

βασµά τους ή την απόρριψή τους. Το Quick

Delete απορρίπτει εύκολα ό,τι µήνυµα είναι µε-

γαλύτερο από 150 Κb.

Στη περίπτωση αποστολής δικού µας ογκώ-

δους µηνύµατος µπορούµε να ρωτάµε τους πα-

ραλήπτες, αν επιθυµούν να το λάβουν. Μετά α-

πό ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, µπορεί να γί-

νει η αποστολή.

Στο θέµα αυτό θα επανέλθουµε και σε επό-

µενα τεύχη, µε αναφορές στις συνδέσεις pstn,

isdn και φυσικά στα καινούργια πακέτα adsl: Τό-

σο στη χρησιµότητά, χρήση και κόστος τους ό-

σο και στον βασικό αναγκαίο εξοπλισµό που

πρέπει να έχουµε για τη λειτουργία τους.

∆ηµιουργία και αποθήκευση 
του ηλεκτρονικού µας ταχυδροµείου

Eίναι γνωστό ότι πολλοί από µας χρειάζο-

νται να κρατούν σε αρχείο την επικοινωνία τους

µε το επαγγελµατικό και φιλικό τους περιβάλ-

λον. Στον παραδοσιακό τρόπο είναι εύκολη η α-

ποθήκευση και η ταξινόµηση των φακέλων και

των εγγράφων σε ένα κουτί. 

Tί γίνεται όµως µε τον υπολογιστή; Όποιος

κάνει format στον δίσκο του ή αλλάζει υπολο-

γιστή και έχει προηγουµένως προσπαθήσει να α-

ποθηκεύσει τα παλιά e-mail για να τα µεταφέ-

ρει στο νέο σύστηµα, θα έχει αντιµετωπίσει τη

χρονοβόρα διαδικασία της αποθήκευσης καθενός

ξεχωριστά. Aπό πληροφορίες που πήραµε από

το περιοδικό pc magazine διαβάστε τα παρακά-

τω:

Tο Outlook Express αποθηκεύει µηνύµατα

σε µορφή αρχείων dbx σε φακέλλους αρχικά

δικούς του αλλά και αυτών που έχει δηµιουργή-

σει ο χρήστης. Oι φάκελοι αυτοί υπάρχουν αλ-

λά δεν είναι ευδιάκριτοι. Πώς τους βρίσκουµε;    

Πάµε στο Γενικό Mενού:

Tools > Options > καρτέλα Μaintenance. 

Kάνουµε κλικ στο κουµπί Store Folder και εµ-

φανίζεται το παράθθρο: Store Location. Eπιλέ-

γουµε όλη τη διεύθυνση που εµφανίζεται, την

αντιγράφουµε (Copy) και την επικολλούµε

(Paste) στη γραµµή διευθύνσεων του Windows

Explorer. Εµφανίζονται όλα αυτά τα αρχεία που

θέλουµε να κρατήσουµε.

Aν τώρα θέλουµε να εισάγουµε αυτά τα

παλιά αρχεία στη καινούργια βάση µας, πηγαί-

νουµε στο µενού File > Import και επιλέγουµε

ό,τι θέλουµε να εισάγουµε. Πατάµε Next και

µετά Import Μail From. Όταν το πρόγραµµα

µας ζητήσει τη θέση που βρίσκονται τα αρχεία

µας κάνουµε κλικ στο Browse και του δίνουµε

τη διεύθυνση που είχαµε βρει προηγουµένως.

Επιλέγουµε τους φακέλους “All Folders” ή

“Selected Folders”, αναµένουµε και… όλα έτοι-

µα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (SOFTWARE) 

Finale 2006:

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από την εταιρεία

Make Music η καινούργια έκδοση του Finale

2006, όπου αναβαθµίζονται αρκετές λειτουρ-

γίες της παλαιότερης έκδοσης. Έχει µεγαλύτε-

ρη ταχύτητα, έχουν προστεθεί σαφώς καλύτε-

ρα sequencer καθώς και ελεγκτές ανά πεντά-

γραµµο και κανάλι. Υπάρχει επίσης νέα κονσόλα

και καινούργιες λειτουργίες για σύνθεση, ενορ-

χήστρωση, βελτιωµένα ακουστικά και εκτύπωση

µουσικής. Πολύ σηµαντική η ενσωµάτωση του

Kontakt Player της Native Instruments και

της προσθήκης της Garritan Personal

Orchestra, που αυξάνουν κατά πολύ τους δια-

θέσιµους ήχους του προγράµµατος.

Sibelius 4:

Ένα άλλο δηµοφιλές πρόγραµµα γραφής

παρτιτούρας, το Sibelius  κυκλοφόρησε στην

έκδοση 4. Καινοτοµία της έκδοσης αυτής είναι

η δυνατότητα που δίνεται στον χρήστη να συν-

θέσει για video καθώς και να επεξεργαστεί “επί

τόπου” (σε real time) κάποια µέρη οργάνων.

Μια εκτενέστερη πα-

ρουσίαση και σύγκριση

των δύο παραπάνω

προγραµµάτων θα υ-

πάρξει σε επόµενο τεύ-

χος.
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Apple Soundtrack Pro:

H Apple µε τη σειρά της δηµιούργησε το

Soundtrack Pro, µια επαγγελµατική εφαρµογή

δηµιουργίας και επεξεργασίας ήχου, φυσικά σε

ψηφιακό περιβάλλον. Tο πρόγραµµα κυκλοφορεί

εξοπλισµένο µε plug ins και πλήθος εφέ. Είναι ι-

διαίτερα εύχρηστο και µε µεγάλη γκάµα χρήσε-

ων. Πολλοί είναι εκείνοι που θα ενδιαφερθούν

για την πλουσιότατη παροχή από προκάτ audio

loops...

Akoustik Piano:
Για όσους εν-

διαφέρονται να

έχουν όσο πιο

ποιοτικούς και

φυσικούς ήχους

πιάνου γίνεται η

γνωστή εταιρεία

Native

Instruments

διαθέτει ένα vst

instrument κλα-

σικού πιάνου, το

“Akoustik Piano”.

To πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ό-

λα τα sequencer προγράµµατα και των

Windows XP και του MacOs X. ∆ιαθέτει ηχο-

γραφηµένα δείγµατα από πιάνα όπως

Bosendorfer, Steinway και Bechstein. Όπως

και στα άλλα ανάλογα πακέτα, ο ήχος µπορεί να

παρουσιαστεί σαν να έχει ηχογραφηθεί ζωντα-

νά σε διαφορετικούς χώρους.

Melodyne V3:

H Ceremony

κυκλοφόρησε

το Melodyne

V3, αυτή τη

φορά και για

Windows XP

και για Mac

Os X.  Ένα

πρόγραµµα

για audio

editing, απλό

στη λειτουργία του που προσφέρει στο χρήστη

τη δυνατότητα επεξεργασίας των pitch, tempo,

phrasing, formant και timing. Είναι συµβατό και

διαχειρίζεται τα πιο γνωστά formats ήχου των

άλλων γνωστών προγραµµάτων, ακόµη και πο-

λυφωνικά. Επίσης µπορεί να επεξεργαστεί και ο-

λόκληρη µελωδική γραµµή. Σηµαντική εξέλιξη

από τη προηγούµενη έκδοση η αύξηση της τα-

χύτητας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύ-

θυνση www. arbitermt.co.uk

Sequencers:

Για τους χρήστες των sequencers ενηµε-

ρώνουµε ότι: 

Η Digidesign κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση

Pro Tools 7 µε προσθήκη πολλών νέων χαρα-

κτηριστικών και βελτιώσεων στις εντολές για τα

midi, audio recording και editing.

H Steinberg κυκλοφόρησε τις νέες εκδό-

σεις του Cubase SE3 και SX3. Oι νέες δυνα-

τότητές τους επικεντρώνονται στο καινούργιο

interface, δυνατότητα άµεσης µεταφοράς

(Drag & Drop) midi αρχείων στο παράθυρο

“Project” καθώς και πολλές άλλες δυνατότητες

και εντολές ανασχεδιασµένες.

H εταιρεία Motu κυκλοφόρησε νέα βελτιω-

µένη έκδοση 4.6 του Digital Performer. Στην

έκδοση αυτή τα tracks υποστηρίζουν τα RTAS

instruments. ∆ύο βασικές εξελίξεις είναι η δυ-

νατοτητα συγχρονισµού µε video (V-rack) και

το αυτόµατο pitch. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες και συγκρίσεις

των προγραµµάτων αυτών σε επόµενο τεύχος.

Παράλληλα θα αναλυθούν και συγκριθούν τα α-

παραίτητα συνοδευτικά προγράµµατα samplers

όπως Kontakt 4 και Mach Five 2 και άλλα.

Φορητές ηχογραφήσεις:

Για όσους

ενδιαφέρονται

να ηχογρα-

φούν εξωτε-

ρικά, η φηµι-

σµένη για α-

νάλογα προϊό-

ντα Tascam,

κυκλοφόρησε το HD-P2, φορητό εγγραφέα υ-

ψηλών προδιαγραφών. H ηχογράφηση γίνεται

σε κάρτα Compact Flash media ( ίδιου τύπου

µε τις κάρτες των φωτογραφικών µηχανών), σε

ανάλυση 192khz/24-bit. Eίναι εφοδιασµένο µε

XLR εισόδους µικροφώνου, phantom power,

s/pdif, ηχείο και άλλα πολλά.

Mια πιο οικονοµική αλλά καλή  επιλογή  και

περισσότερο «φορητή» λύση είναι το καινούρ-

γιο recorder προϊόν της M-Audio, microtrack

24/96.  Όπως καταλαβαίνετε από το όνοµα

του µοντέλου, ηχογραφεί σε 24-bit και ανάλυ-

ση 96Khz pcm. ∆ιαθέτει για την ηχογράφηση
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