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της Ελένης Σκάρκου

WEB BUNDLE ΑΠΟ ΤΗΝ ADOBE

H γνωστή και από το Acrobat εταιρεία
Adobe, µετά την εξαγορά της παλαιότερης ε-
φαρµογής του «Cool Edit» (εφαρµογή για ηχο-
γράφηση και επεξεργασία), και της αναβάθµισής
του µε την καινούργια του µορφή ως Audition,
προχώρησε σε ακόµα µεγαλύτερες επενδύσεις
στο ίδιο αντικείµενο, αγοράζοντας την
Macromedia. H συγχώνευση των δύο ισχυρών
εταιρειών κατασκευής λογισµικού έχει ως απο-
τέλεσµα το προϊόν Web Bundle. Tο «πακέτο»
περιλαµβάνει τα Flash Professional 8 της πρώ-
ην πια Macromedia και το Creative Suite 2
premium της Adobe. 

MOTU

H Motu ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει
drivers για όλα τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα
καρτών ήχου µε θύρα firewire και usb συµβα-
τά µε τα καινούργια Intel Mac. Aν κάποιος προ-
βληµατίζεται για την αγορά της καινούργιας
γκάµας Mac και διαθέτει κάποιο µηχάνηµα της
εταιρείας, ας αναµένει.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 'ΠΟΝΤΙΚΙ';

Συχνά σε συζητήσεις χρηστών mac και pc
υπάρχει διένεξη για την λειτουργικότητα των
“ποντικιών” του κάθε συστήµατος!!! Πάντα
υπάρχουν επιχειρήµατα για τα πλεονεκτήµατα
του κάθε είδους και τελικά όλες οι λειτουργίες
βολεύονται και συνηθίζονται ανάλογα. Ωστόσο
όσοι έχουν συνηθίσει τη χρήση ποντικιού µε πα-
ραπάνω από ένα κουµπιά, βρίσκουν δύσκολη τη
µετάβαση στο ποντίκι της Αpple µε ένα ή δύο
πλήκτρα. Aπ' την άλλη πλευρά ενώ όλα τα πο-
ντίκια αναγνωρίζονται από το Mac χωρίς drives,
σε αρκετές εφαρµογές δεν συνεργάζονται όλα
τα πλήκτρα. 

Iδού µια λύση και … πρόταση χωρίς δισταγ-
µούς, που έχει δοκιµαστεί για περίπου ένα χρό-
νο από τη γράφουσα: Είναι η εφαρµογή Usb
Overdrive που εγκαθίσταται στο Preference
Panel. Εκτός του ότι µας επιτρέπει να χρησιµο-
ποιούµε όλα τα “κουµπάκια” του mouse µπο-
ρούµε να ρυθµίσουµε και να προγραµµατίσουµε
για κάθε πρόγραµµα τα ενεργά κουµπιά και σε

αντιστοιχία λειτουργιών που εµείς επιθυµούµε.
Tην εφαρµογή θα τη βρείτε στη διεύθυνση
http://www.usboverdrive.com/

DASHBOARD: ON-OFF

Σίγουρα οι χρήστες του συστήµατος  Mac
OSX 10.4 θα έχουν ανακαλύψει µια από τις
καινούργιες λειτουργίες του: το Dashboard. Η
συγκεκριµένη λειτουργία του Tiger σχεδιάστηκε
ώστε ο χρήστης να έχει στη διάθεσή του διευ-
κολύνσεις και πληροφορίες µόνο µε το πάτηµα
ενός κουµπιού (F12). Tο Dashboard “τρέχει” µι-
κρές εφαρµογές (widgets), που καταλαµβάνουν
µέρος της επιφάνειας εργασίας (desktop), όπο-
τε εµείς επιλέξουµε και µπορούν να εξαφανι-
στούν από την οθόνη µας µε ένα απλό κλικ.    

Oι εφαρµογές αφορούν καθηµερινές κινή-
σεις και βοήθειες, όπως είναι τα stickies (σηµει-
ώµατα), ο διευθυνσιογράφος, το λεξικό και ο µε-
ταφραστής, ενώ δέχονται ενηµέρωση και από
το διαδίκτυο. 

Παρ' όλο που το Tiger έχει σχετικά καλές
επιδόσεις ακόµη και σε παλιούς υπολογιστές, η
λειτουργία τού Dashboard αποσπά σηµαντικό
µέρος της µνήµης και επιβραδύνει τη γενικότε-

Για την καλύτερη «διαδραστική» λειτουργία και οργά-

νωση της στήλης αναφέρουµε την θεµατολογία των

επόµενων τευχών:

Eκτός από τα µικρά νέα και τα «tips» που θα προ-

σπαθούµε να έχουµε πάντα ώστε να παρακολουθούµε

την επικαιρότητα της τεχνολογίας, θα αναφερθούµε

εκτενώς και θα κάνουµε συγκρίσεις:

1) Ανάµεσα στα προγράµµατα Sibelius 4 και Finale

2006

2) Ανάµεσα σε προγράµµατα  sequencers: Digital

Performer 4.6, Logic Pro 7, Pro Tools και Cubase Sx

3) Για την επεξεργασία video, εικόνας και ήχου. (απα-

ραίτητο εξοπλισµό, προγράµµατα και βασικές κινήσεις για

τους αρχάριους ή εξειδικευµένες για τους λάτρεις των

multimedia.)

Περιµένουµε τις δικές σας παρατηρήσεις και “tips”, τη

δική σας ενηµέρωση, τα δικά σας προβλήµατα κατά τη

χρήση προγραµµάτων και µηχανηµάτων και φυσικά τις

απορίες σας, ευελπιστώντας στη λύση τους µέσα από

τη στήλη. 
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ρη λειτουργία τού συστήµατος. Σύµφωνα µε πληροφορίες που πήραµε α-
πό το περιοδικό «MacLand” η απενεργοποίηση του Dashboard γίνεται µε
τον εξής τρόπο:
Α) Aνοίγουµε το Terminal και γράφουµε: defaults write
com.apple.dashboard mcx-disabled-boolean YES και πατάµε enter.
Β) Πληκτολογούµε: killall dock και πατάµε enterΑπενεργοποιήθηκε!!! Για την
επανενεργοποίηση ακολουθούµε την παραπάνω διαδικασία γράφοντας στη
θέση του Yes, αυτή τη φορά NO.

PEAK PRO

Σειρά στην αναφορά µας έχει η καινούργια εφαρµογή Peak pro. Πρό-
κειται για εφαρµογή χρήσιµη για επαγγελµατικών προδιαγραφών stereo η-
χογράφηση, επεξεργασία και mastering. Κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις την
pro XT 5, pro 5 και Le 5. H pro XT 5 έκδοση συνοδεύεται και µε τη
σειρά των ευέλικτων plug ins όπως SoundSoap, SoundSoap pro και
Μaster Perfection Suite.

ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΟΝ;

Aπαντήστε εσείς!!!
H εταιρεία Aopen πρόκειται να κυκλοφορήσει 

τον «κλώνο» του mac mini της Apple. To όνοµα 
αυτού δε  mini pc. Oι πρώτες εκδόσεις θα κυκλο-
φορήσουν µε επεξεργαστές Intel Celeron M 
1,4Ghz και Intel Pentium M 1,7Ghz.

FOSTEX KAI MR-8

Στις φορητές ηχογραφήσεις επανέρχεται 
αυτή τη φορά η εταιρεία Fostex γνωστή, για τα 
µηχανήµατα πολυκάναλης ηχογράφησης µε 
µποµπίνες (tapes). H εταιρεία µόλις κυκλοφόρησε 
ένα νέο οκτακάναλο, σύγχρονων φυσικά τεχνολο-
γιών και προδιαγραφών: το MR-8 που θα βγαίνει 
σε δύο εκδόσεις. H µεγαλύτερη έκδοση MR-8HD 
γράφει ταυτόχρονα µέχρι τέσσερα σήµατα στον ενσωµατωµένο δίσκο χω-
ρητικότητας 40 GB, διαθέτει 4 εισόδους µε XLR υποδοχές και προενι-
σχυτές phantom power. H µικρότερη έκδοση γράφει σε compact flash
και διαθέτει δύο εισόδους µικροφώνου. Οι δύο εκδόσεις συνοδεύονται µε
θύρα usb που µας επιτρέπει τη µεταφορά των αρχείων της ηχογράφησης
στον υπολογιστή.

ALESIS - MULTIMIX 

Όπως είναι γνωστό η ύπαρξη της θύρας firewire στους υπολογιστές
έχει δώσει λύσεις σε προβλήµατα επικοινωνίας ανάµεσα σε διαφορετικά µη-
χανήµατα. Τώρα η εταιρεία Alesis έρχεται να την ενσωµατώσει στην και-
νούργια της σειρά Multimix κονσόλας που κυκλοφορεί σε εκδόσεις 8, 12
και 16 καναλιών. Όλες είναι αναλογικές, διαθέτουν προενισχυτές µικρο-
φώνων µε phantom power, equalizer τριών περιοχών ανά κανάλι. ∆υνα-
τότητα δειγµατοληψίας σε 44,1 και 48kHz µε ανάλυση 24bit. Η συσκευ-
ασία περιλαµβάνει και την έκδοση Cubase LE.  Oι κονσόλες είναι συµβα-
τές µε mac και pc.
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“TΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”

Tο 2009 αναµένονται τα εγκαίνια της «Tεχνόπολις- Aκρόπολις» στην πε-
ριοχή των Aφιδνών. Mια επένδυση ύψους 170 εκ. ευρώ, στην οποία συµµε-
τέχουν µέχρι στιγµής 134 εταιρείες προερχόµενες από τον χώρο της πλη-
ροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Ένα ποσοστό µετοχών, της τάξης του
23% περίπου ανήκει στις εταιρείες Plaisio Computers, Rainbow, Intersys και
σε άλλα γνωστά ονόµατα του χώρου. 

∆εν µπορούµε να φανταστούµε σε τι επίπεδα θα έχει φτάσει η τεχνολο-
γία στο µακρινό 2009 και αν µπορεί να περιοριστεί στην τεχνόπολη ή ακό-
µη περισσότερο, αν θα χρειάζονται όλοι αυτοί οι χώροι για µηχανήµατα που
το φυσικό τους µέγεθος µικραίνει αλµατωδώς. 

tel 15  2/26/06  23:47  ™ÂÏ›‰·57




