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Εισαγωγή
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα εικονικά μουσικά όργανα, τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα,
αποτελούν εργαλεία με τα οποία μπορεί να δημιουργήσει ο σύγχρονος μουσικός. Ο μουσικός
και ο εκπαιδευτικός μουσικής του 21ου αιώνα, έχει πλέον στη διάθεσή του εκτός από τα φυσικά
μουσικά όργανα, πληθώρα εργαλείων που θα διευρύνουν κατά πολύ τον ηχητικό του ορίζοντα.
Μουσικά λογισμικά (Music Software), Συνθετητές (Synthesizers), Βιβλιοθήκες ήχων και
πληθώρα μουσικών ερεθισμάτων στο διαδίκτυο, είναι μερικά μόνον από τα εργαλεία που
διαθέτει ο σύγχρονος μελετητής/μουσικός/εκπαιδευτικός μουσικής για να αναζητήσει νέα
πεδία μάθησης και να συνθέσει μουσική μόνος ή με τους μαθητές του.
Ο εκπαιδευτικός μουσικής μπορεί εύκολα να εντάξει την μουσική πράξη στο μάθημά του με την
βοήθεια ενός Η/Υ, μιας κάρτας ήχου και ενός μικροφώνου. Μια απλή ηχογράφηση, μια μουσική
επένδυση για μια σχολική γιορτή ή ένα σχέδιο μαθήματος ειδικά προσαρμοσμένο σε κάθε τάξη
και επίπεδο της σχολικής μας πραγματικότητας είναι κάποια παραδείγματα των δυνατοτήτων
που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τα μουσικά λογισμικά.
Σκοπός:
Στο κείμενο που ακολουθεί, παρέχονται οδηγίες – πληροφορίες για την εξοικείωσή σας με δύο
επαγγελματικά προγράμματα μουσικής εκτέλεσης και επεξεργασίας του ήχου. Η ιδιαιτερότητά
τους είναι ότι μπορούμε να παίξουμε μουσική, μπορούμε να επεξεργαστούμε ήχο, σε
πραγματικό χρόνο (real time). Αυτό από μόνο του, είναι αρκετό για να χαρακτηρίσουμε τα
προγράμματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ως «μουσικά όργανα».
Με διαφορετικά λόγια, θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, ως
«μουσικό όργανο». Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας τους σύγχρονους μουσικούς &
εκπαιδευτικούς μουσικής, γιατί μας δίνει την δυνατότητα να διευρύνουμε τους μουσικούς μας
ορίζοντες και να συνθέσουμε έργα με ήχους και ηχοχρώματα που συνδυάζονται μεταξύ τους με
πολλαπλούς τρόπους και τεχνικές.
Σκοπός, είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε στην σχολική μας πραγματικότητα, τα μουσικά
προγράμματα, ως εργαλεία για τις γιορτές του σχολείου, για μια θεατρική παράσταση που θα
κληθούμε να στηρίξουμε «μουσικά» αλλά και στην καθημερινή μας διδασκαλία στο δημοτικό ή
στο γυμνάσιο.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Έπειτα από τη μελέτη του κειμένου και του
συνοδευτικού οπτικοακουστικού υλικού, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα είναι σε θέση να
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Χειρίζονται προγράμματα επεξεργασίας ήχου, μουσικής σύνθεσης και εκτέλεσης, σε
πραγματικό χρόνο
Χειρίζονται το περιβάλλον του προγράμματος AudioMulch
Χειρίζονται το περιβάλλον του προγράμματος Live
Εισάγουν αρχεία ήχου και MIDI στα εν λόγω προγράμματα
Αποθηκεύουν την εργασία τους στα εν λόγω προγράμματα

Έννοιες κλειδιά: AudioMulch, Live, VST, DAW

Ψηφιακά συστήματα ηχητικής επεξεργασίας
Σήμερα, για την δημιουργία – σύνθεση ενός μουσικού έργου, έχουμε δύο επιλογές: Μπορούμε

να ακολουθήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο σύνθεσης, γράφουμε, δηλαδή, μουσική σε
πεντάγραμμο κι έπειτα την παρουσιάζουμε με

φυσικά μουσικά όργανα ή να

χρησιμοποιήσουμε τη μουσική τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα κάποιο ψηφιακό σύστημα
ηχητικής επεξεργασίας (DAW).

ΟΡΙΣΜΟΣ
Τα ψηφιακά συστήματα ηχητικής επεξεργασίας (Digital Audio Workstation-DAW) αποτελούν
ολοκληρωμένους σταθμούς ηχογράφησης, επεξεργασίας και παραγωγής ηχητικών αρχείων.
Από τις απλούστερες μορφές τους ως πιο περίπλοκους συνδυασμούς (διαφορετικές μονάδες
ηχητικής επεξεργασίας ελεγχόμενες από έναν κεντρικό υπολογιστή) τα DAWs είναι ο
δημοφιλέστερος τρόπος ηχογράφησης και παραγωγής μουσικής σήμερα (Λώτης &
Διαμαντόπουλος).
Με τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας, μπορούμε να ηχογραφήσουμε κάποιο φυσικό
μουσικό όργανο (χρειαζόμαστε μικρόφωνο και κάρτα ήχου ή digital recorder για τον σκοπό
αυτό) ή/και να παίξουμε με ένα εικονικό μουσικό όργανο, Virtual Studio Technology (VST).
Φυσικά μπορούμε να παίξουμε και με ηλεκτρονικά μουσικά όργανα σε hardware μορφή όπως
συνθετητές (synthesizers), και ηλεκτρονική ντραμς (drum machine) τα οποία θα επικοινωνούν
με τον Η/Υ και το DAW, μέσω της τεχνολογίας MIDI, σε πραγματικό (real time) και μη
πραγματικό χρόνο. Τα DAWs που θα παρουσιάσουμε είναι το Live και το AudioMulch.

Κείμενο Αναφοράς

Στο σχήμα φαίνεται η πορεία του ηχητικού σήματος από την ηχητική πηγή μέχρι το DAW και
από το DAW στον ακροατή (Λώτης & Διαμαντόπουλος).

Live
Το Live είναι επαγγελματικό εργαλείο μουσικής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Επίσης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο sound design δηλαδή ως εργαλείο σχεδίασης ήχων
(Ableton, 2020). Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουμε την οθόνη του προγράμματος που είναι

γνωστή με το όνομα Session View. Διακρίνουμε 4 τμήματα:

1
3
2
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TMHMA 1
Πρόκειται για τον Browser του προγράμματος. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα
μουσικά όργανα (instruments) ή ένα Audio Effect ή MIDI effect
ΤΜΗΜΑ 2
Εδώ εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επιλογής μας από το τμήμα 1. Αν, για παράδειγμα,
επιλέξουμε instruments, στο τμήμα 2 θα εμφανιστούν μουσικά όργανα. Αν επιλέξουμε από το
1 Audio Effects, στο 2 θα εμφανιστούν αντίστοιχα αποτελέσματα.
ΤΜΗΜΑ 3
Στο μικρό κόκκινο πλαίσιο, υπάρχει το εικονίδιο για τα ακουστικά ( headphones) στα οποία
μπορούμε να ρυθμίσουμε την έντασή τους. Το εικονίδιο των ακουστικών στο Live, είναι πολύ
χρήσιμο χαρακτηριστικό, γιατί ουσιαστικά μας επιτρέπει να έχουμε μια προεπισκόπηση του
ήχου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, προτού τον βάλουμε με διπλό κλικ στο εν λόγω
τμήμα.
ΤΜΗΜΑ 4
Εδώ εμφανίζονται (αυτόματα) οι ιδιότητες του οργάνου που έχουμε επιλέξει ή βλέπουμε σε
μεγέθυνση την κυματομορφή ενός αρχείου ήχου.

Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουμε τον browser του Live σε μεγέθυνση. Παρατηρήστε ότι έχουμε
επιλέξει το Audio Effects (τμήμα 1) και έχουμε κάνει κλικ στο τριγωνάκι Delay (άρα η μύτη είναι
προς τα κάτω). Έχουμε επιλέξει (από το εφέ Delay) το Ambient Spaces (τμήμα 2).
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Στην εικόνα που ακολουθεί το 3 ο τμήμα του Session View είναι περισσότερο αναπτυγμένο.
Τί παρατηρούμε;
Έχουμε τέσσερεις στήλες: 1 η Air of Dread (είναι το όργανο-ήχος που επιλέξαμε από
το τμήμα 2), 2 η MIDI, 3 η Audio, 4 η Audio. Στήλες μπορούμε να προσθέσουμε από το
μενού Create επιλέγοντας την εντολή Insert MIDI Track ή Insert Audio Track
(επόμενη εικόνα)
Σε κάθε στήλη, έχουμε οκτώ κουτάκια (σε κόκκινο και κίτρινο πλαίσιο), που
ονομάζονται clips. Κάθε clip στη στήλη ένα (ονομάζεται track, άρα στην εικόνα
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βλέπουμε 4 tracks) μπορεί να παίξει μια μικρή μελωδία (συνήθως ένα μέτρο, χωρίς να
υπάρχει κάποιος περιορισμός για περισσότερα μέτρα)
Στο πράσινο πλαίσιο 4, βλέπουμε ιδιότητες – παραμέτρους του Air of Dread. Αυτές οι
παράμετροι ρυθμίζονται σε πραγματικό χρόνο – ζωντανά (μη ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα
ονομάζεται Live) με το ποντίκι μας ή με έναν MIDI controller.
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Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε το Session View από ένα άλλο project. Παρατηρούμε
ότι τα διάφορα τμήματά του, έχουν διαμορφωθεί ανάλογα

Στην εικόνα που ακολουθεί και σε κίτρινο πλαίσιο, βλέπουμε ένα μουσικό όργανο που
χρησιμοποιεί μία από τις μεθόδους σύνθεσης ήχων που είναι γνωστή με το όνομα
«wavetable». Όπως παρατηρείτε, υπάρχει μία κυματομορφή με κίτρινο χρώμα και ακριβώς
από πάνω πολλές κυματομορφές με άσπρο χρώμα. Αλλάζοντας θέση στην κυματομορφή με
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το κίτρινο χρώμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω με έναν controller ή με το ποντίκι μας,
προκύπτουν διαφορετικοί ήχοι και πολλά ηχοχρώματα.

Στην εικόνα που ακολουθεί, (Session View) στο τμήμα 4, εμφανίζονται κάποια από τα εφέ που
έχουμε επιλέξει από το τμήμα 2
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Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε τη δεύτερη οθόνη του Live (όλο το Live αποτελείται από
δύο οθόνες) που ονομάζεται Arrangement View. Με την συγκεκριμένη οθόνη δουλεύουμε
πάρα πολύ στο στούντιο.

Όταν οι κίτρινες γραμμές είναι κάθετα τοποθετημένες, τότε έχουμε το Session View. Όταν
είναι οριζόντια, τότε έχουμε το Arrangement View.

Στην επόμενη εικόνα, στο τμήμα 3 έχουμε τοποθετήσει δύο αρχεία ήχου, που έχουμε επιλέξει
από το τμήμα 2. Στο τμήμα 4, έχουμε μεγέθυνση του ενός από αυτά.

AudioMulch
Επαγγελματικό πρόγραμμα μουσικής και επεξεργασίας ήχου, καθώς και sound designe σε
πραγματικό χρόνο. Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε ότι το πρόγραμμα αποτελείται από
τρία τμήματα (AudioMulch, 2020).
Στην κάτω εικόνα, στο τμήμα 1 έχουμε τον browser, από όπου μπορούμε να επιλέξουμε ποια
contraptions (εργαλεία), θα χρησιμοποιήσουμε. Τα contraptions που επιλέξαμε θα
εμφανιστούν στο τμήμα 2.

Η εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζει διάφορα contraptions τα οποία και ενώνονται με
εικονικά καλώδια (αντιστοιχούν στις άσπρες γραμμές).

Ένα ολοκληρωμένο project, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στο τμήμα 3 βλέπουμε τα
contraptions στην ανάπτυξή τους

Στο κίτρινο πλαίσιο, είναι επιλεγμένος ένας File Player. Αυτό το contraption παίζει ένα αρχείο
ήχου, που είναι αποθηκευμένο στον σκληρό μας δίσκο.

Όλες οι εικόνες που ακολουθούν είναι ολοκληρωμένα projects.

Στην κάτω εικόνα, έχουμε ένα contraption σε μεγέθυνση. Πατώντας το εικονίδιο του
ερωτηματικού, εμφανίζεται το help για το contraption “Arpeggiator”.

Ακολουθούν δύο εικόνες, στις οποίες φαίνεται το αναλυτικό help για κάθε contraption.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αν επιθυμείτε να μελετήσετε περαιτέρω τα θέματα της συνεδρίας, μπορείτε να
ανατρέξετε στο κανάλι μου στο Vimeo επιλέγοντας εκείνα τα βίντεο – tutorials που
έχουν το όνομα των προγραμμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε.
https://vimeo.com/channels/mousikotrikalon/
https://www.evernote.com/l/AEOV6wVbwy5Ey7OyrWEFSSMWzw55ojAU1fs/
https://www.evernote.com/l/AEPXgXHNb1pEF7wSO--KVkn0VUFmO-J_OYM/

Σύνοψη/Ανακεφαλαίωση
Στο κείμενο παρουσιάστηκαν τα επαγγελματικά προγράμματα ήχου Live & AudioMulch, τα
οποία μας δίνουν άπειρες δυνατότητες δημιουργίας, επεξεργασίας και μουσικής εκτέλεσης σε
πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, επεξηγήθηκε η έννοια των προγραμμάτων DAW (Digital Audio
Workstation), με τα οποία μπορούμε να παράγουμε και να επεξεργαστούμε μουσικά αρχεία.
Οι «σταθμοί εργασίας» (DAW) είναι, σήμερα, ο πιο σύγχρονος τρόπος ηχογράφησης και
μουσικής παραγωγής.
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