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Ειςαγωγό 

Η εργαςία αςχολείται με τθν εξζλιξθ τθσ μουςικισ τεχνολογίασ, από τισ 

απαρχζσ τθσ μζχρι και ςιμερα, όπου οι τεχνολογικζσ βελτιϊςεισ ζχουν 

δϊςει τθν δυνατότθτα ςε κάκε μουςικό να μπορεί να ςυνκζτει, να 

ενορχθςτρϊνει, να καταγράφει, να επεξεργάηεται, να μιξάρει και να 

αναπαράγει το ζργο του με τθ χριςθ υπολογιςτι. 

Ακόμθ, αςχολείται με τισ καινοτομίεσ που δθμιουργικθκαν ςτθν τζχνθ 

τθσ θχογράφθςθσ, τθσ μίξθσ και τθσ παραγωγισ με τθν χριςθ των DAW 

(Digital Audio Workstation) κακϊσ και με τθν εμβάκυνςθ και τθν 

ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν του DAW Ableton Live. Επίςθσ, 

παρουςιάηεται με λεπτομζρειεσ θ μουςικι ςφνκεςθ και επεξεργαςία 

ενόσ κομματιοφ ςτο Live. 
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1.Ιςτορύα τησ τεχνολογύασ ηχογραφόςεων  
Το 1877 ο Thomas Alva Edison εφθφρε τον πρϊτο κυλινδρικό φωνόγραφο ο οποίοσ είχε τθν 

δυνατότθτα να καταγράφει ιχουσ μετατρζποντασ τισ δονιςεισ του αζρα ςε ζνα χαραγμζνο 

αυλάκι πάνω ςε φφλλο αλουμινίου το οποίο κάλυπτε ζναν περιςτρεφόμενο κφλινδρο. Το 

1878 ο Edison επινόθςε τθ χριςθ ενιςχυτϊν πεπιεςμζνου αζρα για τθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ τθσ χαμθλισ ζνταςθσ του ιχου κατά τθν αναπαραγωγι. Τα μελλοντικά 

μοντζλα φωνόγραφου χρθςιμοποιοφςαν ειδικό κερί ωσ επιφάνεια εγγραφισ. 

 

Κυλινδρικόσ Φωνόγραφοσ του Edison, χρονολογία 1899. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:EdisonPhonograph.jpg) 

Το 1887 ο Emile Berliner πρότεινε τθν χριςθ επίπεδου δίςκου από ψευδάργυρο ο οποίοσ 

είναι ςκεπαςμζνοσ από ζνα λεπτό ςτρϊμα κεριοφ, ωσ ζνα φορζα ιχου ο οποίοσ κα 

αναπαράγεται ευκολότερα ςε ςχζςθ με το φωνόγραφο του Edison. Ο Berliner ονόμαςε τθν 

ςυςκευι του γραμμόφωνο. Οι δίςκοι γυρνοφςαν 150 ςτροφζσ το δευτερόλεπτο, είχαν 

διάμετρο 12 εκατοςτά και άρχιςαν να αντικακιςτοφν ςταδιακά τον κφλινδρο. Επίςθσ, ο 

Berliner ζδωςε τθν δυνατότθτα να καταςκευάηονται μαηικά αντίτυπα δίςκων τα οποία 

προζρχονται από τθν ίδια πθγι. Λίγα χρόνια αργότερα θ εταιρία Decca παρουςίαςε το 

πρϊτο φορθτό γραμμόφωνο και ζπειτα άρχιςαν να εμφανίηονται τα πρϊτα θλεκτρικά 

φορθτά γραμμόφωνα. 

                                                                                  
Το γραμμόφωνο του Berliner (1888) 
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Το 1898 ο Δανόσ μθχανικόσ Valdemar Poulsen δθμιοφργθςε το πρϊτο μαγνθτόφωνο με 

ςφρμα, το telegraphone. Η βαςικι αρχι που χρθςιμοποίθςε ιταν θ εξισ: Το θλεκτρικό ςιμα 

που μεταφζρει τισ πλθροφορίεσ του ιχου, μεταφζρεται ςτθ κεφαλι εγγραφισ και 

μαγνθτίηει ζνα μοτίβο ςτο μζςο εγγραφισ (ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το μαγνθτικό 

ςφρμα) το οποίο παραμζνει αποτυπωμζνο όςο το μαγνθτικό πεδίο δεν διακόπτεται από 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Στθ ςυνζχεια, θ κεφαλι αναπαραγωγισ ειςάγεται ςτο μαγνθτικό 

μζςο και μετακινείται  ςφμφωνα με τθν ταχφτθτα εγγραφισ, ςυλλζγοντασ τισ αλλαγζσ ςτο 

μαγνθτικό πεδίο και προκαλϊντασ θλεκτρικζσ διακυμάνςεισ οι οποίεσ αναπαράγουν τον 

ιχο. Αυτι θ αρχι ζγινε πρότυπο για όλεσ τισ μελλοντικζσ ςυςκευζσ μαγνθτικισ εγγραφισ 

και αναπαραγωγισ. 

 

Το telegraphone του Poulsen, 1898. 

(http://www.aes.org/aeshc/docs/recording.technology.history/images3/poulsen1.jpg) 

 

Το 1918 ζχουμε τθν εφεφρεςθ του θλεκτρικοφ pickup από τθν Western Electric. 

Μζχρι το 1925, όλεσ οι θχογραφιςεισ γινόταν μθχανικά και αναπαραγόταν από μθχανικά 

pickups μζςω των ακουςτικϊν τουσ χοανϊν. Με τθν εφεφρεςθ τθσ  λυχνίασ κενοφ ζγινε 

δυνατι θ μετατροπι του ιχου ςε θλεκτρικά ερεκίςματα με τθ χριςθ ενόσ μικροφϊνου με 

άνκρακα, το οποίο ανακαλφφκθκε από τον Emile Berliner. 

Η ςτερεοφωνικι θχογράφθςθ εφευρζκθκε από τον Arthur Keller των εργαςτθρίων Bell το 

1929 και ζπειτα διατυπϊκθκε από τον Alan Dower Blumlein το 1931. Ο Blumlein πιρε 

δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ για τθν τεχνικι ςτερεοφωνικισ θχογράφθςθσ, θ οποία ζκεςε τισ 

βάςεισ για τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ.  

Στθ δεκαετία του 1930 εταιρίεσ εκπομπϊν όπωσ το BBC χρθςιμοποίθςαν εκτενϊσ 

μαγνθτόφωνα ςφρματοσ. Το 1935 παρουςιάηονται ςτθν Γερμανία οι μαγνθτικζσ ταινίεσ. 

Με τθν χριςθ τθσ μαγνθτικισ ταινίασ θ διαδικαςία εγγραφισ είναι ακαριαία και δεν 

χρειάηεται καμία επεξεργαςία. Επίςθσ, ςε μία ταινία μποροφμε να διαγράψουμε το υλικό 

που ζχουμε εγγράψει και ξαναεγγράψουμε ςε αυτιν με ευκολία. Ακόμθ, θ νθματϊδθσ 

μορφι τθσ ταινίασ μασ επιτρζπει να κάνουμε μοντάη με τθν τεχνικι αποκοπισ και 

ςυγκόλλθςθσ τθσ ταινίασ. 

http://www.aes.org/aeshc/docs/recording.technology.history/images3/poulsen1.jpg
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Το 1928, ο Γερμανόσ μθχανικόσ Fritz Pfleumer επζδειξε ςτουσ δθμοςιογράφουσ μια 

ςυςκευι μαγνθτικισ εγγραφισ ςε ταινία επικαλυμμζνθ με ςκόνθ φερρίτθ. Το 1930, 

ςυςκευι μαγνθτικισ εγγραφισ ιχου παραγγζλκθκε από το ραδιόφωνο του BBC και 

καταςκευάςτθκε από τον Γουλιζλμο Μαρκόνι. Πμωσ, θ εταιρεία AEG ιταν αυτι που, το 

1932, εφάρμοςε τθν ιδζα του Pfleumer και ξεκίνθςε τθν βιομθχανικι παραγωγι τθσ 

ςυςκευισ του, τθν οποία ονόμαςε «μαγνθτόφωνο». Το 1935 παρουςίαςε το πρϊτο 

μαγνθτόφωνο, το μοντζλο K-1  Η πρϊτθ μαγνθτικι ταινία ιχου καταςκευάςτθκε ςτα 1934 

από τθ γερμανικι BASF. 

                                                                           
Το μαγνθτόφωνο K-1 τθσ AEG. 

Η πολυκαναλικι εγγραφι ανακαλφφκθκε μζςα ςτθν δεκαετία του 1930 για δοκιμαςτικοφσ 

ςκοποφσ και αργότερα χρθςιμοποιικθκε ςε πιο ευρεία κλίμακα από Γερμανοφσ μθχανικοφσ 

ιχου κατά τθν διάρκεια του δευτζρου παγκοςμίου πολζμου. Αποτελοφνταν από δφο ίχνθ 

δεδομζνων τα οποία αποτυπωνόταν ςτθν μαγνθτικι επιφάνεια τθσ ταινίασ μζςω των 

κεφαλϊν εγγραφισ, οι οποίεσ μετζτρεπαν δεδομζνα από δφο ίχνθ ιχου ςε μαγνθτικό 

πεδίο. Η κίνθςθ τθσ ταινίασ κοντά ςτισ κεφαλζσ εγγραφισ παριγαγε δφο ίχνθ μαγνθτικϊν 

δεδομζνων, τζλεια ςυγχρονιςμζνα μεταξφ τουσ, τα οποία μποροφςαν να μετατραποφν ξανά 

ςε θλεκτριςμό με τθν χριςθ δφο κεφαλϊν αναπαραγωγισ. 

Μετά το τζλοσ του δευτζρου παγκοςμίου πολζμου θ πολυκαναλικι εγγραφι εμφανίςτθκε 

ςτθν Αμερικι. Ο John Mullin κατάφερε να προςαρμόςει και να εξελίξει γερμανικά 

μαγνθτόφωνα και να τα παρουςιάςει ςε ςτελζχθ του Hollywood. Από τότε θ δθμοτικότθτα 

των μαγνθτικϊν ταινιϊν άρχιςε να αυξάνεται. Στθ ςυνζχεια, ο ςυνκζτθσ και τεχνικόσ Les 

Paul ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία Ampex δθμιοφργθςαν ζνα μθχάνθμα εγγραφισ οχτϊ 

καναλιϊν, το οποίο επζτρεπε τθν εγγραφι του κάκε οργάνου ξεχωριςτά και τθν μίξθ αυτϊν 

ςε μια ενιαία ςφνκεςθ. Η Ampex, βλζποντασ τισ δυνατότθτεσ που προςζφερε αυτι θ 

καινοτομία, ςτθ ςυνζχεια κυκλοφόρθςε μθχάνθμα εγγραφισ τριϊν καναλιϊν το οποίο 

επζτρεπε τθν εγγραφι των ςτερεοφωνικϊν καναλιϊν για τα μουςικά όργανα και του 

κεντρικοφ καναλιοφ για τον τραγουδιςτι / τραγουδίςτρια. 

Το 1948 θ βιομθχανία πετρελαίου παρουςίαςε το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ζνα πλαςτικό 

πολλαπλισ χριςθσ. Με τθν χριςθ του PVC ζγινε δυνατι θ δθμιουργία δίςκων με ςτενό 
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αυλάκι με δυνατότθτεσ ανϊτερεσ από τουσ δίςκουσ “μεγάλθσ διάρκειασ” των 20 λεπτϊν 

ανά πλευρά που είχε δθμιουργιςει ο Edison από το 1926. 

Ο δίςκοσ βινυλίου αποτελεί ζνα αναλογικό μζςο για τθν αποκικευςθ ιχου. Η ποιότθτα του 

ιχου και θ αντοχι του θχογραφθμζνου υλικοφ εξαρτάται από τθν ποιότθτα του βινυλίου. 

Ράνω ςε επίπεδθ πλάκα υπάρχει χαραγμζνο ζνα αυλάκι ςε ςπειροειδζσ ςχιμα το οποίο 

περιζχει τθν μουςικι πλθροφορία. Το θχογραφθμζνο υλικό μπορεί να καταγραφεί και ςτισ 

δφο πλευρζσ του δίςκου. 

                      
(http://www.thenyfleamarket.com/wp-

content/uploads/2013/03/Vinyl_Record_by_Ruffnekk73.jpg) 

Τα βαςικά μζρθ ενόσ δίςκου βινυλίου είναι τρία. Το εξωτερικό μζροσ, μια περιοχι μικουσ 

περίπου 6 χιλιοςτϊν θ οποία δεν περιζχει καμία μουςικι πλθροφορία. Το μεςαίο μζροσ, 

ςτο οποίο υπάρχει καταγεγραμμζνθ θ μουςικι πλθροφορία και το εςωτερικό μζροσ το 

οποίο περιζχει ζνα κυκλικό αυλάκι. 

Ο δίςκοσ περιςτρζφεται με ςτακερι ταχφτθτα κατά τθ φορά του ρολογιοφ και μια ειδικι 

βελόνα κυλά μζςα ςτο αυλάκι που είναι χαραγμζνο πάνω ςτθν επιφάνεια του δίςκου και 

διαβάηει τθν μουςικι πλθροφορία. Οι δονιςεισ που προκαλοφνται ςτθν βελόνα κατά τθν 

κίνθςι τθσ μζςα ςτο αυλάκι μετατρζπονται ςε θλεκτρικό ςιμα, το οποίο ςτθ ςυνζχεια 

ενιςχφεται και ςτζλνεται ςτα θχεία. 

Οι ςτερεοφωνικοί δίςκοι ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ και άρχιςαν να πωλοφνται το 1957, και 

το 1960 ξεκίνθςαν οι ςτερεοφωνικζσ εκπομπζσ ςτα FM. Στα μζςα του 1960 παρουςιάηονται 

οι πρϊτεσ τετρακαναλικζσ θχογραφιςεισ από ςυγκροτιματα όπωσ οι Beatles. Το 1966 ο Dr 

Ray Dolby παρουςίαςε το ςφςτθμα Dolby Noise Reduction System, ζνα ςφςτθμα μείωςθσ 

του κορφβου ςτισ θχογραφιςεισ, το οποίο επικράτθςε παγκόςμια. Το 1971 εμφανίηονται οι 

δίςκοι με ιχο τεςςάρων καναλιϊν (Quadraphonic) και το 1978 ανακοινϊνεται από τθν 

Philips o ψθφιακόσ δίςκοσ (compact disc). 

Μζχρι το 1963, όπου θ ολλανδικι εταιρία Philips παρουςίαςε τθν καςζτα ςτθν ζκκεςθ του 

Βερολίνου, όλεσ οι μζκοδοι καταγραφισ και αναπαραγωγισ μαγνθτικϊν θχθτικϊν ταινιϊν 

γινόταν με μαγνθτόφωνο ανοιχτισ ταινίασ. Η καςζτα ζγινε πρότυποσ φορζασ μουςικϊν 

δεδομζνων. 

http://www.thenyfleamarket.com/wp-content/uploads/2013/03/Vinyl_Record_by_Ruffnekk73.jpg
http://www.thenyfleamarket.com/wp-content/uploads/2013/03/Vinyl_Record_by_Ruffnekk73.jpg
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Η Ampex δθμιοφργθςε το 1967 το πρϊτο μθχάνθμα 16 καναλιϊν το οποίο χρθςιμοποιοφςε 

ταινία 2 ιντςϊν και είχε καταςκευαςτεί αρχικά για τθν καταγραφι βίντεο. Το 1968 

παρουςίαςε το μοντζλο ΜΜ-1000, τθν πρϊτθ εμπορικά διακζςιμθ μθχανι 16 καναλιϊν. 

                                                   
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ampex_440_%26_MM1000_(RCA_Studio_B).jpg)                

Τα AMPEX 440 (2 καναλιϊν και 4 καναλιϊν) και το MM-1000. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970, μθχανιματα με 16, 24 και 32 κανάλια 

χρθςιμοποιοφνταν ςχεδόν ςε όλα τα επαγγελματικά ςτοφντιο, με ταινία που ζφτανε τισ δφο 

και τρεισ ίντςεσ. 

                                                                                  
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otari_MTR-

90_2%22_24ch_reel_to_reel,_Mankku_Studio.jpg)                                                                        

Το Otari MTR-90 με ταινία 2 ιντςϊν. 

Στα τζλθ του 1970 θ 3M παρουςίαςε το πρϊτο ψθφιακό μθχάνθμα πολυκαναλικισ 

εγγραφισ. Χρθςιμοποιοφςε ταινία πλάτουσ μίασ ίντςασ και μποροφςε να θχογραφιςει 32 

κανάλια. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ampex_440_%26_MM1000_(RCA_Studio_B).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otari_MTR-90_2%22_24ch_reel_to_reel,_Mankku_Studio.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otari_MTR-90_2%22_24ch_reel_to_reel,_Mankku_Studio.jpg
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Στα χρόνια που ακολοφκθςαν χρθςιμοποιικθκαν πολυκαναλικά ψθφιακά μαγνθτόφωνα 

ανοιχτισ ταινίασ (48 καναλιϊν). 

(http://surplus2d.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=55

1&zenid=803cfd519c4fb4ef72e7e9aa03ac48f5)  

Στθ 1 Μαρτίου του 1983 εμφανίηεται ςτθν Αγγλία θ μεγαλφτερθ καινοτομία ςτθ 

διςκογραφία μετά το δίςκο βινυλίου, ο ψθφιακόσ δίςκοσ (CD). Τα δεδομζνα ςε ζνα CD 

αποκθκεφονται ωσ μικρζσ εγκοπζσ ςτον οπτικό δίςκο και διαβάηονται με τθν τεχνολογία 

laser. Οι εγκοπζσ ςτον ψθφιακό δίςκο είναι ςε ςπειροειδι ςχιμα όπωσ και ςτο δίςκο 

βινυλίου αλλά το μζγεκοσ τουσ είναι κατά πολφ πιο μικρό. 

Το CD ιχου αντικατζςτθςε τθν καςζτα ιχου (compact cassette) θ οποία είχε αντικαταςτιςει 

το δίςκο βινυλίου. Ζνα πλεονζκτθμα που ζχει ο ψθφιακόσ δίςκοσ είναι ότι επιτρζπει ςτο 

χριςτθ να μεταπθδιςει ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςτο δίςκο. Επίςθσ μπορεί να αναπαράγει 

τουσ ιχουσ απεριόριςτεσ φορζσ χωρίσ απϊλειεσ ςτθν ποιότθτα. 

http://surplus2d.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=551&zenid=803cfd519c4fb4ef72e7e9aa03ac48f5
http://surplus2d.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=551&zenid=803cfd519c4fb4ef72e7e9aa03ac48f5
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(http://blog.thephoenix.com/BLOGS/onthedownload/archive/2013/02/28/skipping-a-beat-

saturday-marks-the-30th-anniversary-of-the-compact-disc-what-was-your-first-cd.aspx) 

Το 1987 αναπτφχκθκε θ ψθφιακι ταινία ιχου (digital audio tape – DAT) από τθν Sony. 

Ρρόκειται για ζνα μζςο εγγραφισ και αναπαραγωγισ το οποίο ςτθν εμφάνιςθ είναι 

παρόμοιο με μια καςζτα, ζχει όμωσ το μιςό μζγεκοσ τθσ. Χρθςιμοποιεί μαγνθτικι ταινία με 

πάχοσ 4 χιλιοςτά και θ εγγραφι ςε αυτό το μζςο γίνεται ψθφιακά και όχι αναλογικά. 

Ραρζχει υψθλι ποιότθτα ιχου με πολφ λίγο κόρυβο. Η τεχνολογία αυτοφ του ψθφιακοφ 

μζςου είναι ςχεδόν ίδια με τισ ςυςκευζσ εγγραφισ βίντεο και βαςίηεται ςτθν Ραλμοκωδικι 

διαμόρφωςθ (PCM). 

 

(http://kids.britannica.com/comptons/art-167623/A-DAT-holds-digital-information-on-

magnetic-tape ) 

Το 1992 θ εταιρία ALESIS δθμιοφργθςε τθν πρϊτθ ψθφιακι μθχανι εγγραφισ 8 καναλιϊν. 

Ονομάςτθκε ADAT και βαςίςτθκε πάνω ςτθν τεχνολογία εγγραφισ τθσ βιντεοκαςζτασ.  

Στθν ςθμερινι εποχι χρθςιμοποιείται θ διαμόρφωςθ παλμικοφ κϊδικα για τθν 

αποκικευςθ πλθροφοριϊν ιχου και βίντεο ςε ψθφιακι μορφι ςε δίςκουσ. Επίςθσ, θ 

διαμόρφωςθ παλμικοφ κϊδικα χρθςιμοποιείται και για τθν παραγωγι θχογραφιςεων που 

δεν υπόκεινται ςε φκορά ι ςε υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τουσ. Αυτό ςυμβαίνει λόγο τθσ 

χριςθσ μιασ μθ καταςτρεπτικισ μεκόδου αναπαραγωγισ με τθν χριςθ ακτίνασ 

λζιηερ.[1][3][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 

 

 

http://kids.britannica.com/comptons/art-167623/A-DAT-holds-digital-information-on-magnetic-tape
http://kids.britannica.com/comptons/art-167623/A-DAT-holds-digital-information-on-magnetic-tape
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2.Record Producer (Παραγωγόσ Μουςικόσ) 

(http://polyphonikistudio.gr/wp-content/uploads/2012/11/vocal-session-edited.jpg) 

Ο παραγωγόσ μουςικισ είναι το άτομο που αναλαμβάνει τθν εποπτεία τθσ παραγωγισ, του 

προσ θχογράφθςθ μουςικοφ προϊόντοσ. Ο παραγωγόσ ζχει πολλοφσ ρόλουσ. Είναι 

υπεφκυνοσ για τθν μεγιςτοποίθςθ του δθμιουργικοφ τομζα ,δθλαδι διαλζγει τα κατάλλθλα 

μουςικά κομμάτια , αποφαςίηει για τθν ενορχιςτρωςθ, βρίςκει τον κατάλλθλο ιχο για τα 

φωνθτικά και ελζγχει τθν θχογράφθςθ, κακϊσ και τθν επίβλεψθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ μζςα 

από τθν μείξθ και το mastering. Επίςθσ, ςυχνά αναλαμβάνει ζναν ευρφτερο ρόλο, 

παίρνοντασ τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του προχπολογιςμοφ, τθν τακτοποίθςθ διαδικαςιϊν 

όπωσ το να κλείςει ϊρεσ ςε studio, τθν πρόςλθψθ και προπόνθςθ μουςικϊν όταν 

χρειάηεται, τθν αναφορά ςε κζματα πνευματικϊν δικαιωμάτων που αφοροφν τουσ 

ςυντελεςτζσ του ζργου. 

Η δουλειά του μουςικοφ παραγωγοφ είναι να δθμιουργιςει, να διαπλάςει, και να 

ςχθματίςει ζνα κομμάτι μουςικισ. Ο παραγωγόσ μπορεί να αςχολθκεί  με ζνα ι δφο 

τραγοφδια ι και με ολόκλθρο το άλμπουμ ενόσ καλλιτζχνθ – ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο 

παραγωγόσ αναπτφςςει ςυνικωσ ζνα ςυνολικό όραμα για το άλμπουμ και το πϊσ τα 

διάφορα τραγοφδια μποροφν να ςυνυπάρχουν αρμονικά μζςα ςε αυτό. 

Στισ ςφγχρονεσ θχογραφιςεισ, θ θχογράφθςθ και θ μίξθ γίνονται κυρίωσ ςε υπολογιςτζσ με 

τθ χριςθ εικονικϊν προγραμμάτων θχογράφθςθσ. Ραράλλθλα, υπάρχει θ κεντρικι κονςόλα 

μείξθσ, περιφερικόσ εξοπλιςμόσ εφζ, χειριςτιρια MIDI, και θ ςυςκευι θχογράφθςθσ. 

Σιμερα, με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςε αυτιν, μια 

εναλλακτικι λφςθ για τον παραγωγό μουςικισ που μόλισ αναφζραμε, είναι ο “οικιακόσ” 

παραγωγόσ (bedroom producer), όπωσ αποκαλείται. Με τθν τεχνολογικι πρόοδο του 

ςιμερα, είναι πολφ εφκολο για ζναν παραγωγό να επιτφχει κομμάτια υψθλισ ποιότθτασ 
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χωρίσ τθ χριςθ οφτε ενόσ οργάνου. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ ςτθν αςτικι μουςικι (όπωσ το 

hip hop, rap, κ.λπ.). Ρολλοί καταξιωμζνοι καλλιτζχνεσ ακολουκοφν αυτι τθν προςζγγιςθ. 

Ο “οικιακόσ” παραγωγόσ (bedroom producer)  χρειάηεται θχεία υψθλισ ποιότθτασ που 

μποροφν να αποδϊςουν όλο το φάςμα τον ςυχνοτιτων που ακοφει το ανκρϊπινο αυτί. Ζνα 

ςετ θχείων υψθλισ ποιότθτασ είναι απαραίτθτα για ζνα καλό ςτοφντιο δωματίου. Ζπειτα 

χρειάηεται ζνα επαγγελματικό λογιςμικό DAW όπωσ τα Cubase, Logic, Ableton Live, FL 

Studio και άλλα, το οποίο κα μπορζςει να του δϊςει όλεσ τισ δυνατότθτεσ που χρειάηεται 

για να δθμιουργιςει και να παράγει μουςικι. Ακόμθ,   μπορεί να εμπλουτίςει τον 

εξοπλιςμό του με μια κάρτα ιχου και ζνα ψθφιακό μείκτθ με διακόπτεσ και περιςτροφικά 

ποτενςιόμετρα.[4][5][15] 

3.Digital Audio Workstation (DAW) 
Το Digital Audio Workstation (DAW) είναι ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα που προορίηεται 

αποκλειςτικά ι κατά κφριο λόγο για τθν θχογράφθςθ, επεξεργαςία και αναπαραγωγι 

ψθφιακοφ ιχου. Χρθςιμοποιεί υπολογιςτικι ιςχφ και μπορεί να αντικαταςτιςει τον 

παραδοςιακό υλικό εξοπλιςμό. Επιτρζπει ςτον χριςτθ να χρθςιμοποιεί μια εικονικι 

κονςόλα μείξθσ θ οποία αναπαριςτάται γραφικά ςε μια οκόνθ υπολογιςτι. Η εταιρία 

Soundstream (θ οποία είχε ζρκει ςτο προςκινιο ςτισ πρϊτεσ μζρεσ του ψθφιακοφ ιχου, 

εκδίδοντασ ζνα από τα πρϊτα εμπορικά διακζςιμα ψθφιακά μαγνθτόφωνα το 1977), 

καταςκεφαςε αυτό που μπορεί να κεωρθκεί ωσ το πρϊτο DAW το 1978, χρθςιμοποιϊντασ 

μερικά από τα πιο ςφγχρονα υλικά υπολογιςτι εκείνθσ τθσ εποχισ. Το Digital Editing System 

(Ψθφιακό Σφςτθμα Επεξεργαςίασ), όπωσ το ονόμαςε θ Soundstream, αποτελοφνταν από 

ζναν PDP-11/60 μίνι-υπολογιςτι τθσ DEP, ο οποίοσ, ζτρεχε ζνα προςαρμοςμζνο πακζτο 

λογιςμικοφ που ονομαηόταν DAP (Digital Audio Processor), ζνα Braegen ςκλθρό δίςκο 

πλακζτασ 14”, ζνα παλμογράφο αποκικευςθσ για να εμφανίηει τισ κυματομορφζσ του ιχου 

ϊςτε να μποροφμε να τισ επεξεργαηόμαςτε, ζνα τερματικό οκόνθσ βίντεο για τον ζλεγχο 

του ςυςτιματοσ, κακϊσ και κάρτεσ διαςφνδεςθσ που ςυνδεόταν ςτισ Unibus υποδοχζσ του 

PDP-11 (το Digital Audio Interface ι DAI) οι οποίεσ παρείχαν αναλογικι και ψθφιακι είςοδο 

και ζξοδο ιχου για τθ διαςφνδεςθ με τα ψθφιακά μαγνθτόφωνα τθσ Soundstream, αλλά και 

με ςυμβατικά αναλογικά μαγνθτόφωνα. Το λογιςμικό DAP μποροφςε να επεξεργαςτεί τον 

ιχο που είχε θχογραφθκεί ςτουσ ςκλθροφσ δίςκουσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και να παρζχει 

εφζ όπωσ crossfades. 

Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980, ζνασ αρικμόσ υπολογιςτϊν διακζςιμων ςτο ευρφ 

κοινό όπωσ ο Apple Macintosh, Atari ST και Commodore Amiga άρχιςαν να ζχουν αρκετι 

δφναμθ για να χειριςτοφν το ζργο τθσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ ιχου. Το Soundedit τθσ 

Macromedia, με το Replay Professional τθσ Microdeal και τα "Sound Tools" και "Sound 

Designer" τθσ Digidesign χρθςιμοποιικθκαν για να επεξεργαςτοφν θχθτικά δείγματα και 

ςφντομα ξεκίνθςαν να χρθςιμοποιοφνται για τθν επεξεργαςία απλοφ δικαναλικοφ ιχου 

αλλά και για το mastering των CD. Το 1994, μια εταιρεία ςτθν Καλιφόρνια που ονομάηεται 

OSC δθμιοφργθςε μια  εφαρμογι για τετρακαναλικι επεξεργαςία και εγγραφι ιχου που 

ονομάηεται DECK, θ οποία ζτρεχε ςτο υλικό ςφςτθμα τθσ Digidesign. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ  

λογιςμικοφ και υλικοφ ιχου ιταν ζνα από τα πρϊτα παραδείγματα αυτοφ που ςιμερα  

ονομάηουμε DAW. 
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Ρολλά μεγάλα ςτοφντιο θχογράφθςθσ, εν τζλει, "ζγιναν ψθφιακά" αφότου θ Digidesign 

παρουςίαςε το λογιςμικό Pro Tools, το οποίο διαμορφϊκθκε μζςα από τθν παραδοςιακι 

μζκοδο και ροι ςιματοσ θ οποία βρίςκεται ςε όλεσ ςχεδόν τισ αναλογικζσ ςυςκευζσ 

εγγραφισ. Εκείνθ τθν εποχι, τα περιςςότερα DAW ιταν βαςιςμζνα ςτον Mac τθσ Apple 

(π.χ. Pro Tools, Studer Dyaxis, Sonic Solutions). Ρερίπου ςτο 1992, τα πρϊτα DAW που 

βαςίηονται ςε Windows άρχιςαν να εμφανίηονται από εταιρείεσ όπωσ θ Soundscape Digital 

Technology, SADiE, Echo Digital Audio και Spectral Synthesis. Πλα τα ςυςτιματα 

χρθςιμοποιοφςαν ειδικό υλικό το οποίο ιταν αφοςιωμζνο κακαρά ςτθν επεξεργαςία του 

ιχου. 

Το 1993, θ γερμανικι εταιρεία Steinberg κυκλοφόρθςε το Cubase Audio για το Falcon 030 

τθσ Atari. Αυτι θ ζκδοςθ περιείχε ενςωματωμζνα εφζ DSP με εγγραφι ιχου 8 καναλιϊν και 

αναπαραγωγι χρθςιμοποιϊντασ μόνο το μθτρικό υλικό του ςυςτιματοσ. 

DSP: Digital Signal Processing (Ψθφιακι Επεξεργαςία Σιματοσ). Η τεχνικι τθσ μετατροπισ 

ενόσ αναλογικοφ ςιματοσ μζςα ςε μια ψθφιακι πλθροφορία, χρθςιμοποιϊντασ και το ίδιο 

το ςιμα ςαν ψθφιακό δείγμα. Με αυτι τθν διαδικαςία ζχουμε ωσ αποτζλεςμα τθν 

παραγωγι αναλογικοφ ςιματοσ ςτθν ζξοδο, το οποίο αντιδρά ςφμφωνα με τισ αλλαγζσ που 

οφείλονται ςτθν ψθφιακι επεξεργαςία. 

Το πρϊτο λογιςμικό προϊόν βαςιςμζνο ςε Windows παρουςιάςτθκε το 1993 και ιταν το 

Samplitude Studio. 

Το 1996, θ Steinberg παρουςίαςε το Cubase VST, το οποίο μποροφςε να καταγράψει και να 

αναπαράγει μζχρι και 32 κανάλια από ψθφιακό ιχο ςε ζναν Apple Macintosh, χωρίσ να 

χρειάηεται οποιαδιποτε εξωτερικό υλικό DSP. Το Cubase όχι μόνο ςχεδίαςε ζνα τφπο 

διεπαφισ ςαν ταινία για τθν εγγραφι και επεξεργαςία, αλλά ςχεδίαςε ολόκλθρθ τθν 

κονςόλα μίξθσ και των εφζ που βρίςκουμε ςε κοινά αναλογικά ςτοφντιο. Αυτό ζφερε τθν 

επανάςταςθ ςτον κόςμο DAW, τόςο ςτα χαρακτθριςτικά όςο και ςτθν τιμι, και ζγινε 

γριγορα αντικείμενο μίμθςθσ από τα περιςςότερα άλλα ςφγχρονα ςυςτιματα DAW.[6][13] 

3.1 Pro Tools 
 Το Pro Tools είναι ζνα DAW για τα Microsoft Windows και για το Mac OS X. Το Pro Tools 

ξεκίνθςε να αναπτφςςεται από τθν Digidesign και πλζον καταςκευάηεται από τθν Avid 

Technology. Χρθςιμοποιείται ευρζωσ από επαγγελματίεσ ςε όλεσ τισ βιομθχανίεσ ιχου για 

τθν εγγραφι και επεξεργαςία ςτθ μουςικι παραγωγι, τον κινθματογράφο και τθν 

τθλεόραςθ, για το post production μιασ ταινίασ ι μιασ εκπομπισ, για μουςικι 

ςθμειογραφία και MIDI. Το Pro Tools μπορεί να λειτουργιςει και ωσ αυτόνομο λογιςμικό, ι 

να λειτουργιςει χρθςιμοποιϊντασ μια ςειρά από εξωτερικοφσ A / D (αναλογικό ςε 

ψθφιακό) μετατροπείσ και εςωτερικζσ PCI ι PCIe κάρτεσ ιχου με ενςωματωμζνο DSP 

(Digital Signal Processor). 

Το Pro Tools, όπωσ όλα τα Digital Audio Workstations, είναι παρόμοιο με ζνα πολυκαναλικό 

μαγνθτόφωνο και ζναν μείκτθ. Επιπλζον, περιζχει δυνατότθτεσ που μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν μόνο ςτον ψθφιακό τομζα. Υποςτθρίηει 16-bit, 24-bit και 32-bit float 

ιχου ςε ςυχνότθτεσ δειγματολθψίασ ζωσ 192 kHz, και μπορεί να χειριςτεί WAV, AIFF, AIFC, 
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mp3, WMA, και SDII αρχεία ιχου και QuickTime αρχεία βίντεο. Διακζτει κωδικό χρόνου, 

χάρτεσ tempo, ελαςτικό ιχο, αυτοματοποίθςθ και δυνατότθτεσ surround ιχου. [7] 

Pro Tools 9. 

3.2 Steinberg Cubase 
 Το Cubase είναι ζνα λογιςμικό μουςικισ που αναπτφχκθκε από τθ γερμανικι εταιρία 

Steinberg. Μπορεί να θχογραφιςει, να ενορχθςτρϊςει να επεξεργαςτεί ιχο όπωσ τα DAW. 

Είναι ζνα από τα παλαιότερα DAW που παρουςιάηει ακόμθ ευρεία χριςθ. Η πρϊτθ ζκδοςθ, 

θ οποία ζτρεχε ςτον υπολογιςτι Atari ST και θχογραφοφςε μζςω MIDI μόνο, κυκλοφόρθςε 

το 1989. 

Τα χαρακτθριςτικά του Cubase περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: πολυκαναλικι επεξεργαςία 

τυμπάνων και ψθφιοποίθςθ, προθγμζνθ ανίχνευςθ tempo και VST όργανα όπωσ τα Halion 

Sonic SE και LoopMash 2. Υποςτθρίηει επίςθσ τεχνολογία 64-bit ςε Mac OS X και Windows 7. 

Το Cubase δθμιουργεί ζργα (projects), τα οποία επιτρζπουν ςτον χειριςτι να επεξεργαςτεί 

αρχεία MIDI, κομμάτια ιχου, κακϊσ και άλλεσ ςυναφείσ πλθροφορίεσ, όπωσ τουσ ςτίχουσ, 

και να τα παρουςιάςει ςε μια ποικιλία μορφϊν, όπωσ παρτιτοφρεσ, επεξεργαςία κονςόλασ, 

λίςτεσ γεγονότων, κλπ. Ο χριςτθσ μπορεί επίςθσ να αναμίξει τα διάφορα κομμάτια ςε ζνα 

ςτερεοφωνικό .wav αρχείο ζτοιμο για να εγγραφεί ςε ζνα CD ςε μορφι Red Book, ι ςε ζνα 

αρχείο .mp3 το οποίο μπορεί να εγγραφεί ςε CD ι DVD. [8] 
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Cubase 6. 

3.3 Όργανα VST 
Το 1999 τo Cubase VST 3.7 ειςιγαγε ζνα εικονικό όργανο-μζςο για synthesizers με τθν 

μορφι λογιςμικοφ, γνωςτό ωσ VSTi. Με το VSTi οι προγραμματιςτζσ δθμιουργοί εξωτερικοφ 

λογιςμικοφ μποροφςαν πλζον να δθμιουργοφν και να πωλοφν εικονικά όργανα για το 

Cubase. Αυτι θ τεχνολογία ζχει γίνει το πρότυπο και για άλλα λογιςμικά DAW, για τθν 

ενςωμάτωςθ των οργάνων που βαςίηονται ςε λογιςμικό πάνω ςε Macintosh και Windows 

πλατφόρμεσ. Μια νζα ζκδοςθ του VST, το VST3, παρουςιάςτθκε με το Cubase 4 τθσ 

Steinberg, θ οποία ειςιγαγε το sidechaining, μεταξφ άλλων χαρακτθριςτικϊν.[9] 

3.4 Logic Pro   
Το Logic Pro είναι DAW και διαδοχζασ MIDI για τθν πλατφόρμα Mac OS X. Αρχικά 

δθμιουργικθκε από τθ γερμανικι εταιρία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ Emagic. Αργότερα, το 

Logic Pro ζγινε προϊόν τθσ Apple, όταν θ Apple αγόραςε τθν Emagic το 2002. Το Logic Pro 

αποτελεί μζροσ τθσ δζςμθσ Logic Studio τθσ Apple που περιλαμβάνει επαγγελματικζσ 

εφαρμογζσ μουςικισ. 

Το Logic Pro παρζχει όργανα από λογιςμικό, ςυνκετθτζσ, εφζ ιχου και δυνατότθτεσ 

θχογράφθςθσ για τθ ςφνκεςθ μουςικισ. Υποςτθρίηει, επίςθσ, και τα Apple Loops (Βρόχουσ 

τθσ Apple) – επαγγελματικά θχογραφθμζνουσ βρόχουσ οργάνων. Τα θχθτικά εφζ 

περιλαμβάνουν ςτρεβλϊςεισ, επεξεργαςτζσ δυναμικϊν, φίλτρα εξιςορρόπθςθσ, και 

κακυςτεριςεισ. Το Logic Pro μπορεί να λειτουργιςει με MIDI πλθκτρολόγια και επιφάνειεσ 

ελζγχου για τθν είςοδο και τθν επεξεργαςία, κακϊσ και για τθν ζξοδο MIDI. Διακζτει τθν 

δθμιουργία μουςικισ ςθμειογραφίασ ςε πραγματικό χρόνο, υποςτθρίηοντασ tablatures 

κικάρασ, ςυντομογραφίεσ ςυγχορδιϊν κακϊσ και  ςθμειογραφία τυμπάνων. Επίςθσ, μπορεί 

να υποςτθρίξει μζχρι 255 κανάλια ιχου, εξαρτϊμενο βζβαια και από τθν απόδοςθ του 

εκάςτοτε ςυςτιματοσ. [10]  
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Logic Pro. 

 

3.5 Reason  
 Το Reason είναι ζνα DAW ςτο οποίο μποροφμε να δθμιουργιςουμε και να επεξεργαςτοφμε 

μουςικι. Αναπτφχκθκε από τθ ςουθδικι εταιρία Propellerhead Software. Ο ςχεδιαςμόσ του 

προγράμματοσ μιμείται τα ράφια ενόσ studio ςτα οποία οι χριςτεσ μποροφν να ειςάγουν 

εικονικζσ ςυςκευζσ όπωσ ςυνκετθτζσ, δειγματολιπτεσ, επεξεργαςτζσ ςιματοσ, διαδοχείσ, 

και μείκτεσ. Οι ενότθτεσ αυτζσ μποροφν να ελζγχονται από το ενςωματωμζνο διαδοχζα 

MIDI ι από άλλεσ εφαρμογζσ, όπωσ τα Pro Tools, Logic κλπ, μζςω του πρωτοκόλλου ReWire 

τθσ Propellerhead το οποίο εμπεριζχεται ςτισ εκδόςεισ 32-bit του λογιςμικοφ. Το Reason 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ωσ πλιρεσ εικονικό ςτοφντιο μουςικισ ι ωσ μια ςυλλογι 

από εικονικά όργανα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε άλλο λογιςμικό με μια λογικι 

που μιμείται τθν "ηωντανι" απόδοςθ.[11] 
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    4. Ableton Live 8.2 

4.1 Ειςαγωγό 
Το Ableton Live είναι ζνα λογιςμικό που μπορεί να δουλεφει με βρόγχουσ (loops), είναι 

διαδοχζασ μουςικισ κακϊσ και DAW (Digital Audio Workstation). 

Το Ableton Live ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν όργανο για 

ηωντανζσ παραςτάςεισ κακϊσ και ςαν εργαλείο για ςφνκεςθ, θχογράφθςθ, ενορχιςτρωςθ 

(arranging), μίξθ και mastering. Χρθςιμοποιείται επίςθσ και από DJs κακϊσ προςφζρει 

εργαλεία για beatmixing, beatmatching και crossfading, όπωσ επίςθσ και εφζ που 

χρθςιμοποιοφν οι turntablists. 

Το Ableton Live είναι γραμμζνο ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ C++ και θ πρϊτθ εμπορικι 

ζκδοςθ λογιςμικοφ του κυκλοφόρθςε το 2001. 

Ο τφποσ του αρχείου που δθμιουργοφμε και δουλεφουμε πάνω, ςτο Ableton Live, 

ονομάηεται Live Set. Τα Live Sets και το υλικό το οποίο ςχετίηεται με αυτά τοποκετοφνται 

μζςα ςε ζναν φάκελο που ονομάηεται Live Project. Ζνα Live Set μπορεί να ανοιχκεί είτε από 

το μενοφ Φάκελοσ με τθν εντολι Άνοιγμα, είτε από τουσ περιθγθτζσ φακζλων (File 

Browsers). 

 

 

Ζνα Live Set ςτον Ρεριθγθτι Φακζλων. 

Επιλζγοντασ το ςελιδοδείκτθ Βιβλιοκικθ (Library) ςτον Ρεριθγθτι Φακζλων κα μασ 

μεταφζρει ςτθν Βιβλιοκικθ με τα εργαλεία δθμιουργίασ του Live. Κάνοντασ διπλό κλικ ςτο 

όνομα ενόσ Live Set κα ανοίξει αυτό το Live Set.  
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4.2  Τα δύο περιβϊλλοντα του Live: Arrangement και Session.    
Τα βαςικά μουςικά δομικά κουτάκια του Live ονομάηονται κλιπ (clip). Ζνα κλιπ είναι ζνα 

κομμάτι από μουςικό υλικό: μια μελωδία, ζνα drum pattern (ζκφραςθ που χρθςιμοποιείται 

ςτον προγραμματιςμό των drum machines και δθλϊνει τθν οργάνωςθ μιασ ρυκμικισ 

φράςθσ), μια μπαςογραμμι ι ζνα πλιρεσ τραγοφδι. Το Live μασ επιτρζπει να 

θχογραφιςουμε και να τροποποιιςουμε τα κλιπ, και να δθμιουργιςουμε μεγαλφτερεσ 

μουςικζσ δομζσ από αυτά όπωσ τραγοφδια, παρτιτοφρεσ, ρεμίξ, DJ sets ι και ολόκλθρα 

Stage Shows. 

   Ζνα Live Set αποτελείται από δφο περιβάλλοντα τα οποία μποροφν να περιζχουν κλιπ: 

1. The Arrangement (Η Ενορχιςτρωςθ): Είναι μια διάταξθ των κλιπ κατά μικοσ ενόσ 

μουςικοφ χρονοδιαγράμματοσ.                                                                                                                                       

2. The Session (Η Σφνοδοσ): Είναι μια “βάςθ εκκίνθςθσ” για τα κλιπ ςε πραγματικό χρόνο. 

Κάκε κλιπ ςτο περιβάλλον Session ζχει το δικό του κουμπί play που επιτρζπει τθν ζναρξθ 

του κλιπ οποιαδιποτε ςτιγμι και ςε οποιαδιποτε ςειρά. [12] 

 

Περιβάλλον Session (Session View) 
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Περιβάλλον Arrangement (Arrangement View) 

 

                                                    
Κλιπ ςτο Session View (αριςτερά) και ςτο Arrangement View (δεξιά). 

 

 

Μποροφμε να μεταβοφμε από το ζνα περιβάλλον ςτο άλλο με το πλικτρο Tab του 

υπολογιςτι. Κακϊσ τα δφο περιβάλλοντα ζχουν διαφορετικζσ εφαρμογζσ, κρατάνε το 

κακζνα τουσ ξεχωριςτζσ ςυλλογζσ από κλιπ. Ρθγαίνοντασ από το ζνα περιβάλλον ςτο άλλο 

απλά αλλάηουμε τθν εμφάνιςθ του live set και δεν αλλάηουμε αυτό που ακοφγεται ι 

οτιδιποτε ζχουμε αποκθκεφςει. 

Τα κουμπιά εναλλαγισ των περιβαλλόντων Arrangement και Session. 

 

Το περιβάλλοντα Arrangement και Session αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ με διάφορουσ και 

χριςιμουσ  τρόπουσ. Μποροφμε, για παράδειγμα, να αυτοςχεδιάςουμε με αποςπάςματα 

ςτο Session view και να καταγράψουμε ζνα αρχείο του αυτοςχεδιαςμοφ ςτο Arrangement 

view  για περαιτζρω εναςχόλθςθ θ επεξεργαςία. Αυτό λειτουργεί, επειδι τα δυο 

περιβάλλοντα  είναι ςυνδεδεμζνα μζςω των καναλιϊν τουσ. 
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4.3 Κανϊλια 
Τα κανάλια εμπεριζχουν τα κλιπ και επίςθσ μποροφν να διαχειρίηονται τθν ροι των 

ςθμάτων, κακϊσ και τθ δθμιουργία νζων κλιπ μζςω εγγραφισ, θχθτικισ ςφνκεςθσ, μίξθσ 

και επεξεργαςίασ εφζ. 

Ζνα κανάλι ςτο Arrangement View. 

Τα περιβάλλοντα Session και Arrangement μοιράηονται το ίδιο ςφνολο από κανάλια. Στο 

Session, τα κανάλια είναι παραταγμζνα κάκετα από αριςτερά προσ τα δεξιά, ενϊ ςτο 

Arrangement είναι οριηόντια από επάνω προσ τα κάτω. Ζνα κανάλι μπορεί να παίηει μόνο 

ζνα κλιπ τθ φορά. 

Ζνα κανάλι κα παίξει ι ζνα κλιπ από το Session ι ζνα κλιπ από το Arrangement, αλλά ποτζ 

και τα δφο. Ροιο ςυγκεκριμζνα, όταν ζνα κλιπ από το Session ξεκινιςει, το αντίςτοιχο 

κανάλι ςταματά ό, τι κάνει για να παίξει αυτό το κλιπ. Ειδικότερα, εάν το κανάλι ζπαιηε ζνα 

κλιπ από το Arrangement view, κα ςταματιςει για να παίξει το κλιπ ςτο Session view, 

ακόμα και αν τα υπόλοιπα κανάλια ςυνεχίηουν να παίηουν ό, τι είναι ςτο Arrangement view. 

Το κανάλι δεν κα ςυνεχίςει τθν αναπαραγωγι του κλιπ που παιηόταν από το Arrangement 

View, ζωσ ότου του δϊςουμε εμείσ τθν εντολι. 

 

Το κουμπί επιςτροφισ ςτο Arrangement View. 

Το κουμπί επιςτροφισ ςτο Arrangement view, που βρίςκεται ςτθ γραμμι ελζγχου (Control 

Bar) ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ του Live, ανάβει για να δείξει ότι ζνα ι περιςςότερα 

κανάλια δεν παίηουν αυτι τθν ςτιγμι ςτο Arrangement, αλλά παίηουν ζνα κλιπ από τo 

Session View αντί αυτοφ. 

Μποροφμε να κάνουμε κλικ ςε αυτό το κουμπί για να κάνει όλα τα κανάλια να πάνε πίςω 

ςτο Arrangement και να αναπαράγουν τα κλιπ που βρίςκονται εκεί. Εάν βζβαια μασ αρζςει 

αυτό που ακοφμε, μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε τθν τρζχουςα κατάςταςθ μζςα ςτο 

Arrangement ενεργοποιϊντασ το κουμπί Record (Εγγραφι). Αποδεςμεφοντασ τθν 

λειτουργία εγγραφισ ι χρθςιμοποιϊντασ το κουμπί Stop (Διακοπι) μασ αφινει με ζνα 

τροποποιθμζνο Arrangement. 

4.4 Ήχοσ και MIDI 
Τα κλιπ αντιπροςωπεφουν ςιματα που ζχουν καταγραφεί. Το Live αςχολείται με δφο 

τφπουσ ςθμάτων: ιχου και MIDI. Στον ψθφιακό κόςμο, ζνα ακουςτικό ςιμα είναι μια ςειρά 

από αρικμοφσ που προςεγγίηει ζνα ςυνεχζσ ςιμα όπωσ παράγεται από ζνα μικρόφωνο ι 
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παραδίδεται ςε ζνα μεγάφωνο. Ζνα MIDI ςιμα είναι μια ακολουκία από εντολζσ, όπωσ 

“τϊρα παίξε ζνα D#4 ςε mezzo piano”. Τα MIDI ςιματα παράγονται από ςυςκευζσ ειςόδου, 

όπωσ MIDI ι USB πλθκτρολόγια. 

Για τθ μετατροπι των MIDI ςθμάτων ςε θχθτικά ςιματα που μποροφν πραγματικά να 

ακουςτοφν χρειάηεται ζνα όργανο. Οριςμζνα όργανα, όπωσ το Simpler του Live, είναι 

κατάλλθλα για τθν χρωματικι αναπαραγωγι ενόσ ιχου μζςω του πλθκτρολογίου. Άλλα 

όργανα, όπωσ το Impulse του Live, ζχουν διάφορουσ ιχουσ από κρουςτά, οι οποίοι  

αποδίδονται ςε κάκε πλικτρο του πλθκτρολογίου. 

Τα ςιματα ιχου καταγράφονται και αναπαράγονται με τθ χριςθ καναλιϊν ιχου (audio 

tracks), και τα ςιματα MIDI καταγράφονται και αναπαράγονται με τθν χριςθ καναλιϊν 

MIDI (MIDI Tracks). Οι δφο αυτοί τφποι καναλιϊν ζχουν τουσ δικοφσ τουσ αντίςτοιχουσ 

τφπουσ κλιπ. Τα θχθτικά κλιπ δεν μποροφν να λειτουργιςουν ςε κανάλια MIDI και το 

αντίςτροφο.  

4.5  Δεύγματα και Κλιπ Ήχου. 
Ζνα audio clip (κλιπ ιχου) περιζχει μια αναφορά ςε ζνα sample (δείγμα) (επίςθσ γνωςτό ωσ 

αρχείο ιχου) ι ςε ζνα ςυμπιεςμζνο δείγμα (όπωσ ζνα αρχείο MP3) . Το κλιπ λζει ςτο Live 

ςε ποιο ςθμείο των δίςκων του υπολογιςτι να βρει το δείγμα, ποιο μζροσ του δείγματοσ να 

παίξει και πϊσ να το παίξει. 

Πταν ζνα δείγμα ςφρεται από ζνα από τα ενςωματωμζνα προγράμματα περιιγθςθσ 

αρχείων του Live, αυτό δθμιουργεί αυτόματα ζνα κλιπ για να παίξει αυτό το δείγμα. Ρριν 

από τθ μεταφορά του δείγματοσ, μποροφμε να κάνουμε προεπιςκόπθςθ αυτοφ απευκείασ 

από τον Ρεριθγθτι (Browser). Ο διακόπτθσ ςτον Ρεριθγθτι με το εικονίδιο των ακουςτικϊν 

ενεργοποιεί τθν προεπιςκόπθςθ. 

Το Live προςφζρει πολλζσ επιλογζσ για τθν αναπαραγωγι δειγμάτων. Μασ επιτρζπει να 

δθμιουργιςουμε μια πλθκϊρα νζων ιχων χωρίσ, ςτθν πραγματικότθτα, να αλλάηουμε το 

αρχικό δείγμα. Πλεσ οι αλλαγζσ υπολογίηονται ςε πραγματικό χρόνο, ενϊ το δείγμα 

παίηεται. Οι αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ γίνονται ςτθν όψθ του κλιπ (Clip View), θ οποία 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ αν κάνουμε διπλό κλικ πάνω ςε ζνα κλιπ.

Οι ιδιότθτεσ ενόσ κλιπ ιχου όπωσ εμφανίηονται ςτθν όψθ του κλιπ (Clip View). 

Το Live παρζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα ςτρζβλωςθσ (warping). Στρζβλωςθ ςθμαίνει θ 

αλλαγι τθσ ταχφτθτασ αναπαραγωγισ του δείγματοσ ανεξάρτθτα από τον τόνο του, ζτςι 
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ϊςτε να ταιριάηει με το tempo του τραγουδιοφ. Το tempo μπορεί να προςαρμοςτεί άμεςα 

από τθν περιοχι Tempo θ οποία βρίςκεται ςτθν γραμμι ελζγχου. 

 Η περιοχι Tempo ςτθν γραμμι ελζγχου (control bar). 

Tempo: Η ρυκμικι αναφορά μιασ μουςικισ ςφνκεςθσ, που ςυνικωσ κακορίηει τα BPM 

(beats-per-minute – χτυπιματα ανά λεπτό). Αντιπροςωπεφει δθλαδι τον αρικμό των 

τετάρτων, ογδόων κλπ., που χωράνε ςε ζνα λεπτό. Κυμαίνονται μεταξφ 20 ωσ 240 BPM. 

Η πιο ςτοιχειϊδθ χριςθ τθσ τεχνικισ αυτισ, θ οποία ςυνικωσ δεν απαιτεί χειροκίνθτθ 

ρφκμιςθ, είναι το να γίνεται ςυγχρονιςμόσ των δειγμάτων ςε επιλεγμζνο tempo. Ο 

αλγόρικμοσ αυτόματθσ ςτρζβλωςθσ (Auto-Warp) του Live  κακιςτά εφκολο το να 

προςαρμόςουμε κάκε δείγμα με το tempo του  τραγουδιοφ. 

4.6 MIDI κλιπ και αρχεύα MIDI 
Ζνα MIDI κλιπ περιζχει μουςικό υλικό ςε μορφι νοτϊν MIDI και φακζλων ελζγχου. Πταν 

ειςάγουμε MIDI από ζνα αρχείο MIDI, τα δεδομζνα ενςωματϊνονται ςτο Live Set, και το 

αρχικό αρχείο δεν αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια. Στουσ Ρεριθγθτζσ Αρχείων του Live, ζνα MIDI 

εμφανίηεται ωσ ζνασ φάκελοσ που μπορεί να ανοίξει για να αποκαλφψει τα μεμονωμζνα 

ςυςτατικά κομμάτια που το απαρτίηουν, τα οποία μποροφν επιλεκτικά να ςυρκοφν ςτο Live 

Set. 

Τα αρχεία MIDI ςφρονται από τουσ Περιθγθτζσ 

Αρχείων του Live. 

Μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ και να επεξεργαςτοφμε το περιεχόμενο ενόσ MIDI κλιπ 

μζςω τθσ όψθσ κλιπ (Clip View). 

Οι ιδιότθτεσ ενόσ MIDI κλιπ όπωσ εμφανίηονται ςτο Clip View. 
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4.7 Οι ςυςκευϋσ και ο Μεύκτησ 
Ζνα κανάλι μπορεί να περιζχει εκτόσ από κλιπ, και μια αλυςίδα ςυςκευϊν για επεξεργαςία 

ςθμάτων. Κάνοντασ διπλό κλικ πάνω ςτθν γραμμι τίτλου ενόσ καναλιοφ εμφανίηει τθν όψθ 

του καναλιοφ (Track View), θ οποία δείχνει τθν αλυςίδα των ςυςκευϊν του καναλιοφ. 

Η όψθ καναλιοφ (Track View) ςτθν οποία εμφανίηεται θ αλυςίδα των ςυςκευϊν ενόσ MIDI 

Track. 

Τα ενςωματωμζνα εφζ ιχου, τα MIDI εφζ και τα όργανα του Live είναι διακζςιμα από τον 

Ρεριθγθτι Συςκευϊν (Device Browser) και μποροφν να προςτεκοφν ςτα κανάλια 

μεταφζροντάσ τα από εκεί, ςτθν όψθ καναλιοφ, ι ςε ζνα κανάλι του Arrangement ι του 

Session. 

                                                                       Ο 

περιθγθτισ ςυςκευϊν με τισ ενςωματωμζνεσ ςυςκευζσ του Live. 

Μποροφμε επίςθσ να χρθςιμοποιιςουμε plug-in ςυςκευζσ ςτο Live. Τα VST Plug-ins είναι 

διακζςιμα από το Ρεριθγθτι Συςκευϊν Plug-In (Plug-In Device Browser). 

Ο Περιθγθτισ Συςκευϊν Plug-In. 
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Πταν ζνα κλιπ ιχου παίηει ςε ζνα κανάλι ιχου το ςιμα ιχου από το κλιπ φκάνει πρϊτα 

ςτθν ςυςκευι που βρίςκεται ςτα αριςτερά τθσ αλυςίδασ. Αυτι θ ςυςκευι επεξεργάηεται 

(τροποποιεί) το ςιμα και τροφοδοτεί το αποτζλεςμα ςτθν επόμενθ ςυςκευι, που βρίςκεται 

ςτα δεξιά τθσ, και οφτω κακεξισ. Ο αρικμόσ των ςυςκευϊν ανά κανάλι είναι κεωρθτικά 

απεριόριςτοσ. Στθν πράξθ, θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι του υπολογιςτι επιβάλλει ζνα όριο 

για τον αρικμό των ςυςκευϊν που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν ίδια ςτιγμι. Οι 

ςυνδζςεισ ςθμάτων μεταξφ των ςυςκευϊν ιχου είναι πάντα ςτερεοφωνικζσ, αλλά οι 

είςοδοι και ζξοδοι του λογιςμικοφ μποροφν να ρυκμιςτοφν ςτο να είναι μονοφωνικζσ από 

τισ προτιμιςεισ ιχου. 

Πταν το ςιμα ζχει περάςει μζςα από τθν αλυςίδα των ςυςκευϊν, καταλιγει ςτον Μείκτθ 

του Live. Κακϊσ το Session και το Arrangement μοιράηονται το ίδιο ςφνολο από κανάλια, 

επίςθσ μοιράηονται και τον Μείκτθ. Ο Μείκτθσ μπορεί να προβλθκεί και ςτα δφο 

περιβάλλοντα. Για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διάταξθσ τθσ οκόνθσ, τα επιμζρουσ τμιματα του 

μείκτθ μποροφν να εμφανίηονται ι να αποκρφπτονται με τθ χριςθ του μενοφ Ρροβολι. 

                                                                                                              
Ο Μείκτθσ του Live ςτο περιβάλλον Arrangement (αριςτερά) και ςτο περιβάλλον Session 

(δεξιά). 

Ο Μείκτθσ διακζτει χειριςτιρια για τθν ζνταςθ, για τθ κζςθ του pan και για τα sends, τα 

οποία προςαρμόηουν τθ ςυμβολι κάκε καναλιοφ ςτθν είςοδο των καναλιϊν επιςτροφισ 

(Return Tracks). Τα κανάλια επιςτροφισ μποροφν να περιζχουν μόνο εφζ και όχι κλιπ. 

Μζςω των sends τουσ, όλα τα κανάλια μποροφν να τροφοδοτιςουν ζνα μζροσ του ςιματοσ 

τουσ ςε ζνα κανάλι επιςτροφισ και να μοιραςτοφν τα εφζ του. 

Pan (pan pot): υκμιςτισ, που ελζγχει και κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο ζνα 

ςτερεοφωνικό ςιμα μοιράηεται μεταξφ δεξιοφ και αριςτεροφ καναλιοφ. 

Οι Συςκευζσ που λαμβάνουν και παραδίδουν τα ςιματα ιχου ονομάηονται Ηχθτικά Εφζ 

(Audio Effects). Τα Ηχθτικά Εφζ είναι το μόνο είδοσ ςυςκευισ που μπορεί να ειςαχκεί ςε 

ζνα κανάλι ιχου ι ςε ζνα κανάλι επιςτροφισ. Ωςτόςο, δφο ακόμθ είδθ ςυςκευϊν είναι 

διακζςιμα για χριςθ ςε κανάλια MIDI: Τα MIDI εφζ και τα Πργανα. 

Πταν ζνα κανάλι MIDI παίηει ζνα κλιπ, το ςιμα MIDI από το κλιπ τροφοδοτείται ςτθν 

αλυςίδα ςυςκευϊν του καναλιοφ. Εκεί, το ςιμα πρϊτα επεξεργάηεται από τα MIDI εφζ. Ζνα 

MIDI εφζ λαμβάνει και παραδίδει MIDI ςιματα. Ζνα παράδειγμα είναι το εφζ τθσ Κλίμακασ 

(Scale Effect), το οποίο τοποκετεί τθσ ειςερχόμενεσ νότεσ ςε μια κακοριςμζνθ από τον 
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χριςτθ μουςικι κλίμακα. Το τελευταίο MIDI εφζ τθσ αλυςίδασ ακολουκείται από ζνα 

Πργανο. Τα Πργανα, για παράδειγμα, τα Impulse και Simpler του Live, λαμβάνουν MIDI 

ςιμα και παραδίδουν ιχο. Μετά το Πργανο, μπορεί να υπάρξει ζνασ οποιοςδιποτε 

αρικμόσ θχθτικϊν εφζ - όπωσ ςε ζνα κανάλι ιχου. 

Ζνα MIDI Εφζ, ζνα Όργανο και ζνα Εφζ Ήχου , μζςα ςε ζνα κανάλι MIDI. 

4.8 Οι Προεπιλογϋσ και τα Ρϊφια (Presets and Racks) 
Κάκε ςυςκευι του Live μπορεί να αποκθκεφςει και να ανακτιςει ςυγκεκριμζνα ςφνολα 

παραμετρικϊν τιμϊν ωσ προεπιλογζσ. Κακϊσ οι προεπιλογζσ αποκθκεφονται ανεξάρτθτα 

από τα Live Sets, οι νζεσ προεπιλογζσ γίνονται μζροσ μιασ βιβλιοκικθσ, μζςω τθσ οποίασ,  

δίνεται θ δυνατότθτα ςε κάκε project να τισ χρθςιμοποιιςει. 

Τα Πργανα, τα ράφια κρουςτϊν (Drum Racks) και τα ράφια εφζ (Effects Racks) του Live 

επιτρζπουν τθν αποκικευςθ ενόσ ςυνδυαςμοφ ςυςκευϊν και των ρυκμίςεων τουσ ωσ μία 

ενιαία προεπιλογι. Αυτι θ δυνατότθτα επιτρζπει τθ δθμιουργία ιςχυρϊν δθμιουργικϊν 

πολφ-ςυςκευϊν (multi-device) και προςκζτει όλεσ τισ δυνατότθτεσ των MIDI εφζ και των 

θχθτικϊν εφζ του Live ςτα ενςωματωμζνα όργανα. 

4.9 Δρομολόγηςη (Routing) 
Ππωσ ζχουμε δει, όλα τα κανάλια μεταδίδουν ςιματα, είτε θχθτικά είτε MIDI. Το που πάνε 

αυτά τα ςιματα ρυκμίηεται από ενότθτα In / Out (Μζςα / Ζξω) του Μείκτθ, θ οποία 

προςφζρει, για κάκε κανάλι, επιλογζσ για να επιλζξουμε μια πθγι ςιματοσ και μια  

προοριςμοφ. Η ενότθτα In / Out είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ επιλογισ In / Out του μενοφ 

όψθσ. 

               Η δρομολόγθςθ ενόσ καναλιοφ ρυκμίηεται 

ςτθν ενότθτα In/Out ςτο Arrangement (Αριςτερά) και ςτο Session (Δεξιά). 

Τα ςιματα από τα κανάλια μποροφν να ςταλοφν ςτον ζξω κόςμο μζςω των θχθτικϊν και 

MIDI διαςυνδζςεων του υπολογιςτι, ςε άλλα προγράμματα που ςυνδζονται με το Live 

μζςω ReWire ι ςε άλλα κανάλια και ςυςκευζσ του Live. Τα κανάλια μποροφν κιόλασ να 

ςυνδυαςτοφν ςε ζνα Ομαδικό Κανάλι (Group Track) το οποίο χρθςιμεφει ωσ ζνασ υπό-

μείκτθσ (sub-mixer) για τα επιλεγμζνα κανάλια. 
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Είναι, επίςθσ, δυνατόν να δρομολογιςουμε ςιματα ςε εξωτερικζσ ςυςκευζσ υλικοφ, μζςα 

από τθν αλυςίδα ςυςκευϊν ενόσ καναλιοφ, με τθ χριςθ εξωτερικϊν ςυςκευϊν θχθτικϊν 

εφζ και εξωτερικϊν οργάνων. 

4.10 Εγγρϊφοντασ νϋα κλιπ 
Τα κανάλια ιχου και MIDI μποροφν να καταγράψουν το ςιμα τθσ ειςόδου τουσ και, ζτςι, να 

δθμιουργιςουν νζα κλιπ. Η Εγγραφι ενεργοποιείται ςε ζνα κανάλι πατϊντασ το κουμπί 

οπλιςμοφ του (Arm Button). Εάν επιλζξουμε πολλά κανάλια ταυτόχρονα, πατϊντασ 

οποιοδιποτε από τα κουμπιά οπλιςμοφ των καναλιϊν, κα τα οπλίςει όλα. Μποροφμε 

επίςθσ να κρατιςουμε πατθμζνο το κουμπί Ctrl  όταν κάνουμε κλικ ςτα κουμπιά οπλιςμοφ 

για να οπλίςουμε πολλά κανάλια ταυτόχρονα. Πταν το κουμπί Εγγραφισ (Record) από τθν 

γραμμι ελζγχου είναι ςε λειτουργία, κάκε οπλιςμζνο κανάλι καταγράφει το ςιμα ειςόδου 

του ςτο Arrangement. Κάκε καινοφργια λιψθ δίνει ζνα νζο κλιπ ανά κανάλι. 

Τα κουμπιά οπλιςμοφ (Arm Buttons) 

όπωσ εμφανίηονται ςτθν όψθ Session. 

 

4.11 Περιβϊλλουςεσ Αυτοματοπούηςησ (Automation Envelopes) 
Συχνά, κακϊσ εργαηόμαςτε με το μείκτθ και τα εφζ του Live, κα κελιςουμε οι κινιςεισ των 

ςτοιχείων ελζγχου να γίνουν μζροσ του Arrangement. Η κίνθςθ ενόσ ςτοιχείου ελζγχου ςε 

όλο το χρονοδιάγραμμα ονομάηεται αυτοματοποίθςθ (automation): ζνα ςτοιχείο ελζγχου 

του οποίου θ αξία αλλάηει κατά τθ διάρκεια του χρονοδιαγράμματοσ είναι 

αυτοματοποιθμζνο. Η Αυτοματοποίθςθ εμφανίηεται ςτθν όψθ Arrangement με γραμμζσ 

που περιζχουν ςθμεία διακοπισ, οι οποίεσ μποροφν να επεξεργαςτοφν και να 

ηωγραφιςτοφν. 

Ο Αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ του Pan ενόσ καναλιοφ. 

Σχεδόν όλοι οι διακόπτεσ του μείκτθ και των εφζ του Live μποροφν να αυτοματοποιθκοφν, 

ακόμθ και το tempo του τραγουδιοφ. Η δθμιουργία αυτοματοποίθςθσ είναι απλι: Πλεσ οι 

αλλαγζσ ενόσ διακόπτθ που ςυμβαίνουν όταν ο διακόπτθσ Εγγραφισ ςτθ γραμμι ελζγχου 

είναι ανοιχτόσ, καταγράφονται ςε αυτοματοποίθςθ. 
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Το να αλλάξουμε τθν αξία ενόσ αυτοματοποιθμζνου διακόπτθ, ενϊ δεν είναι ςε λειτουργία 

εγγραφισ, είναι παρόμοιο με τθν ζναρξθ ενόσ Session κλιπ, ενϊ το Arrangement παίηει: 

Απενεργοποιείται θ αυτοματοποίθςθ του διακόπτθ (υπζρ τθσ νζασ ρφκμιςθσ του διακόπτθ). 

Ο διακόπτθσ κα ςταματιςει να παρακολουκεί τθν αυτοματοποίθςθ του και κα παραμείνει 

ςτθν νζα του τιμι μζχρι το κουμπί για Επιςτροφι ςτθν Ενορχιςτρωςθ (Back to 

Arrangement button) πατθκεί, το οποίο κα ςυνεχίςει τθν αναπαραγωγι του Arrangement. 

4.12 Περιβϊλλουςεσ των Κλιπ (Clip Envelopes) 
Οι περιβάλλουςεσ βρίςκονται όχι μόνο ςτα κανάλια αλλά και ςτα κλιπ. Οι περιβάλλουςεσ 

των κλιπ χρθςιμοποιοφνται για να ρυκμίςουν τουσ διακόπτεσ των ςυςκευϊν και του μείκτθ. 

Επιπλζον, τα κλιπ ιχου ζχουν ςυγκεκριμζνεσ περιβάλλουςεσ για να επθρεάηουν τον τόνο 

του κλιπ, τθν ζνταςθ και άλλα. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αλλάξουμε τθ 

μελωδία και το ρυκμό τθσ θχογράφθςθσ. Τα MIDI κλιπ ζχουν επιπλζον περιβάλλουςεσ για 

να εκπροςωποφν τα δεδομζνα των διακοπτϊν MIDI. Ακόμθ, οι περιβάλλουςεσ των κλιπ 

μποροφν να αποςυνδεκοφν από το κλιπ για να του δϊςουμε ανεξάρτθτεσ ρυκμίςεισ βρόχου 

(independent loop settings), ζτςι ϊςτε μεγαλφτερεσ κινιςεισ (όπωσ fade-outs) ι μικρότερεσ 

χειρονομίεσ (όπωσ ζνα arpeggio) μποροφν να τοποκετθκοφν πάνω ςτο υλικό του κλιπ.

Μια περιβάλλουςα για τθν μετάβαςθ ενόσ κλιπ. 

4.13 Αποθόκευςη και Εξαγωγό 
Αποκθκεφοντασ ζνα Live Set, αποκθκεφουμε ό, τι αυτό περιζχει ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των κλιπ, των κζςεων και των ρυκμίςεων τουσ, και τισ ρυκμίςεισ για τισ ςυςκευζσ και 

τα χειρθςτιριά τουσ. Ζνα κλιπ ιχου μπορεί, όμωσ, να χάςει τθν αναφορά ςτο αντίςτοιχο 

δείγμα του, εάν το δείγμα ζχει μετακινθκεί ι διαγραφεί από το δίςκο. Οι δεςμοί μεταξφ 

των δειγμάτων και των κλιπ τουσ μποροφν να διατθρθκοφν με τθν εντολι, Συλλογι και 

αποκικευςθ (Collect and Save), θ οποία κάνει ζνα αντίγραφο από κάκε δείγμα και τα 

αποκθκεφει ςτον φάκελο του project, μαηί με το Live Set. 

Ζνα ξεχωριςτό κουμπί Αποκικευςθ ςτθν Ρροβολι του Clip αποκθκεφει ζνα ςφνολο 

προεπιλεγμζνων ρυκμίςεων του κλιπ μαηί με το δείγμα, ζτςι ϊςτε κάκε φορά που το 

δείγμα ςφρεται μζςα ςτο πρόγραμμα, αυτόματα κα εμφανίηεται με τισ αποκθκευμζνεσ 

ρυκμίςεισ. Αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο αν ζχουμε κάνει ρυκμίςεισ ςτρζβλωςθσ (warp 

settigns) ςε ζνα κλιπ και κζλουμε να το χρθςιμοποιιςουμε ςε πολλαπλά Live Sets. 

Η Εξαγωγι ιχου από το Live μπορεί να γίνει τόςο από το Session, όςο και από το 

Arrangement. To Live κα εξάγει τον ιχο που ζρχεται μζςα από τθν ζξοδο Master ωσ ζνα 

αρχείο ιχου των δικϊν μασ προδιαγραφϊν, μζςω τθσ επιλογισ File->Export Audio/Video. 
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Η εξαγωγι και θ αποκικευςθ υλικοφ για μελλοντικι χριςθ ςτο Live μπορεί να γίνει πολφ 

εφκολα με τθ μορφι Live Clip. Τα κλιπ του Session View μποροφμε να τα ςφρουμε από ζνα 

live set ςτουσ Ρεριθγθτζσ Αρχείων (File Browsers), και ζτςι τα εξάγουμε ςτο δίςκο ωσ Live 

Clips. 

                                                                             
Ζνα Live Clip ςτον Περιθγθτι Αρχείων. 

 

Τα Live Clips είναι ζνασ πολφ ιςχυρόσ τρόποσ για να αποκθκεφουμε ιδζεσ, κακϊσ 

αποκθκεφουν όχι μόνο τισ ρυκμίςεισ όψθσ του κλιπ, αλλά και τθν αλυςίδα των οργάνων και 

εφζ του αντίςτοιχου καναλιοφ. Μποροφμε να κάνουμε προεπιςκόπθςθ των Live Clips ςτον 

Ρεριθγθτι και να τα προςκζςουμε ςε οποιοδιποτε ανοιχτό live set ςαν αρχεία δειγμάτων. 

Στο live set, επαναφζρονται οι δθμιουργικζσ επιλογζσ που κάναμε ςτο αρχικό κλιπ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τα Live κλιπ, μπορεοφμε να δθμιουργιςουμε τθ δικι μασ εξατομικευμζνθ 

βιβλιοκικθ από: 

• Ακολουκίεσ MIDI με τα όργανα και τα εφζ τουσ, π.χ. ζνα μοτίβο κρουςτϊν ςε MIDI με τθσ 

ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςτο όργανο Impulse και ςτα εφζ.  

• Διαφορετικζσ περιοχζσ ι βρόχουσ τα οποία προζρχονται από το ίδιο αρχείο-πθγι. 

• Ραραλλαγζσ μίασ λοφπασ ενόσ δείγματοσ που δθμιουργοφνται από τθν εφαρμογι Warp 

Markers, περιβάλλουςεσ των κλιπ και εφζ. 

• Ιδζεσ που δεν ταιριάηουν ςτο τρζχον project μασ, αλλά κα μποροφςαν να είναι χριςιμεσ 

ςτο μζλλον. 

4.14 Η Βιβλιοθόκη 
Η Βιβλιοκικθ του Live λειτουργεί ωσ μια αποκικθ ιχων οι οποίοι είναι διακζςιμοι για όλα 

τα projects. Στουσ Ρεριθγθτζσ Αρχείων του Live, θ Βιβλιοκικθ είναι προςβάςιμθ μζςω ενόσ 

ςελιδοδείκτθ. Μποροφμε να επιλζξουμε τουσ ςελιδοδείκτεσ κάνοντασ κλικ ςτθν γραμμι 

τίτλου του Ρεριθγθτι, ανοίγοντασ ζτςι, το μενοφ Σελιδοδεικτϊν. 
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 Επιλζγοντασ τον ςελιδοδείκτθ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

    

 

5.Κομμϊτι Nu Disco 

 Κλίμακα: A minor (Λα Ελάςςονα) 

    5.1Δημιουργύα τησ γραμμόσ κρουςτών 
   Ξεκινάμε τοποκετϊντασ ζνα Drum Rack ςτο set και το μετονομάηουμε “Drums”. 

Ρθγαίνουμε ςτο φάκελο με τα samples από τον Ρεριθγθτι φακζλων και βάηουμε και τα 

τρία διαφορετικά Kick (Kick 1, Kick 2, Kick 3) ςτο Drum Rack. Ρθγαίνουμε ςτο Clip view και 

πατάμε το κουμπί Show/Hide Chain List και ανοίγουμε τα I/O settings για να βάλουμε και τα 

τρία Kick  να παίηουν ςτθ νότα Ντο ςτθ δεφτερθ οκτάβα (C2). Ζπειτα, επιλζγουμε και τα τρία 

Kick μαηί και πατϊντασ δεξί κλικ τα βάηουμε, με τθν επιλογι Group, να ακοφγονται και τα 

τρία ταυτόχρονα παίηοντασ τθν ίδια νότα. Αμζςωσ μετά γράφουμε ςε ζνα κλιπ ζνα ρυκμό 

ςε 4/4 όπου τα Kicks ακοφγονται ςτθν αρχι κάκε χρόνου. Κακϊσ θ Nu Disco τείνει ςτο να 

ακοφγεται ςε χαμθλό tempo, φζρνουμε το τζμπο ςτα 105 BPM. 

- Επεξεργαςία των Kicks. 

   Ρθγαίνουμε ςτο Drum Track και κα επεξεργαςτοφμε τθν κάκε μπότα (Kick 1, 2, 3) 

ξεχωριςτά. 

   Kick 1: Ζχοντασ κάνει διπλό κλικ ςτο track “Drums”, επιλζγουμε το Kick 1 και πατάμε 

το κουμπί S (Solo) ϊςτε να ακοφμε μόνο αυτι τθν μπότα. Φζρνουμε το Sustain πίςω 

ςτα -12 dB για να ακοφγεται λίγο πιο «πνιγμζνθ» και ρίχνουμε το Release ςτα 8.87 ms. 
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   Kick 2: Ρατάμε το κουμπί S αυτισ τθσ μπότασ και ρίχνουμε τθν ζνταςθ τθσ ςτα -19.7 

dB.

 

   Kick 3: Αφοφ πατιςουμε το κουμπί S τθσ μπότασ, ρίχνουμε το Sustain ςτα -8.9 dB και 

φζρνουμε το Release ςτα 1.67 s. Ζπειτα πθγαίνουμε ςτα Live Devices από τον File 

Browser. Από τον φάκελο Audio Effects κα βάλουμε τον ιςοςτακμιςτι EQ Eight ςτο Kick 

3 για να «φωτίςουμε» λίγο το μεςαίο-ψθλό εφροσ ςυχνοτιτων. 

 

   Αμζςωσ μετά, κα τοποκετιςουμε και τα υπόλοιπα samples (Snare, Clap 1, Clap 2, Clap 3, 

Crash και Tom) μζςα ςτο Drum Rack.  

    

   Ζπειτα, πθγαίνουμε ςτο MIDI Clip του Drums Track και κα προςκζςουμε όλα τα κρουςτά 

μασ ςτο μοτίβο. Τα τρία clap που χρθςιμοποιοφμε τα ζχουμε βάλει να χτυπάνε ςτον 

δεφτερο και ςτον τζταρτο χρόνο του μζτρου, αλλά όχι ακριβϊσ ςτθν ατάκα του χρόνου. 

Κάνοντασ δεξί κλικ μζςα ςτο περιβάλλον εγγραφισ των νοτϊν του MIDI Clip, ςτθν 

κατθγορία Fixed Grid  επιλζγουμε το Off ζτςι ϊςτε να μποροφμε να τοποκετιςουμε τισ 

νότεσ (κρουςτά) ςε όποιο ςθμείο του χρόνου κζλουμε. 
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Με τθν επιλογι Fixed Grid: Off βάλαμε τα 3 Clap να ακοφγονται δίνοντασ μια πιο off beat αίςκθςθ. 

Με τθν ίδια λογικι βάλαμε και το snare, ενϊ το tom ακοφγεται για δφο όγδοα ςτον δεφτερο 

και τον τζταρτο χρόνο του μζτρου. 

 

Η γραμμι Κρουςτϊν. 

Αφοφ ζχουμε γράψει τθν γραμμι Κρουςτϊν, κα μεταφζρουμε το MIDI Clip από το Session 

ςτο Arrangement view ωσ εξισ: πθγαίνουμε το ποντίκι ςτο MIDI Clip του Drum Track, 

κρατάμε πατθμζνο το αριςτερό κλικ πάνω ςτο κλιπ, πατάμε το πλικτρο Tab, το οποίο μασ 

μεταφζρει ςτο Arrangement View και ςζρνουμε και αφινουμε το κλιπ πάνω ςτο αντίςτοιχο 

track. 

Το MIDI Clip μζςα ςτο “Drums”                                                              

Track ςτο Session View.  
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Το MIDI Clip μζςα ςτο “Drums” Track ςτο Arrangement View. 

   Ζπειτα, κα επεξεργαςτοφμε τα δείγματα μασ. 

1. Clap 1: Ζχοντασ κάνει διπλό κλικ ςτο track “Drums”, επιλζγουμε το Clap 1 και πατάμε το 

κουμπί S (Solo) ϊςτε να ακοφμε μόνο αυτό. Ανοίγουμε το Spread του ςτο 91% και το 

βάηουμε να ακοφγεται περιςςότερο από τα δεξιά μασ βάηοντασ ςτο Pan 11R. 

Clap 1: Spread=91%, Time=20.2ms και Pan=11R. 

                                                                                                                                                             2. 

Clap 2: Επιλζγουμε το Clap 2 και πατάμε το κουμπί S (Solo) ϊςτε να ακοφμε μόνο αυτό. 

Ανοίγουμε το Spread ςτο 72% και το ςτζλνουμε ακόμα πιο δεξιά από το Clap 1 βάηοντασ ςτο 

Pan του 40R. 

Clap 2: Spread=72%, Pan=40R. 

3. Clap 3: Επιλζγουμε το Clap 3 και πατάμε το κουμπί S (Solo) ϊςτε να ακοφμε μόνο αυτό. 

Κακϊσ το ςυγκεκριμζνο clap είναι πιο μεγάλο και πιο μακρφ από τα άλλα δφο κα 

ςιγουρζψουμε πρϊτα ότι το Release αυτοφ του clap είναι ςτο τζρμα (60.0s) ϊςτε να το 

ακοφμε ολόκλθρο. Θα του δϊςουμε Spread ςτο 48% ζτςι ϊςτε να λειτουργιςει ςαν 

αρμονικό εφζ (ςαν εφζ πλάτυνςθσ), δίνοντασ μασ ζτςι, ςε ςυνδυαςμό με τα άλλα δφο, ζνα 

πλατφ ιχο από claps. Το Pan του το πθγαίνουμε λίγο προσ τα αριςτερά (7L). 
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Clap 3: Spread=48%, Pan=7L. 

4. Snare: Επιλζγουμε το Snare και πατάμε το κουμπί S (Solo) ϊςτε να ακοφμε μόνο αυτό. 

Κακϊσ το κζλουμε να ακοφγεται πιο χαμθλά, κα μειϊςουμε τθν ζνταςθ του (Volume) ςτα -

17.4 dB.

 

5. Tom: Επιλζγουμε το Tom και πατάμε το κουμπί S (Solo) ϊςτε να ακοφμε μόνο αυτό. Το 

Tom κα παίηει ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία μζςα ςτο κομμάτι. Θα το μεταφζρουμε 12 θμιτόνια 

κάτω (Transp: -12st), κα του δϊςουμε Spread 55% και κα ρίξουμε τθν ζνταςθ του ςτα -17.4 

dB.

Tom: Transp=-12st, Spread=55% και Volume=-17.4dB. 

Αφοφ ζχουμε τελειϊςει τθν επεξεργαςία, πθγαίνουμε ςτο Drum Rack και ανάβουμε το 

κουμπί Show/Hide Return Chains. 

Το κουμπί Show/Hide Return Chains. 

Ρθγαίνουμε το ποντίκι ςτο πεδίο “drop audio effects here”, πατάμε δεξί κλικ και 

δθμιουργοφμε δφο Return Chains, με τθν επιλογι “Create Return Chain”. Τθν πρϊτθ κα τθν 
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ονομάςουμε Delay (Κακυςτζρθςθ) και τθν δεφτερθ Reverb (Αντιχθςθ). Από το “Audio To” 

κα ςτείλουμε τθν κάκε chain ςτα tracks return A και return B του Live Set μασ. 

Ζπειτα κα εγκακιδρφςουμε τα tracks A Return και B Return. Κάνουμε δεξί κλικ ςτο κάκε 

track και τα μετονομάηουμε A Delay και B Reverb. Μζςω του A Delay κα φιλτράρουμε το 

ειςερχόμενο ςιμα. Ρθγαίνουμε ςτον browser των ςυςκευϊν του Live (Live Devices 

Browser) και από τον φάκελο Audio Effects κα ςφρουμε το εφζ Auto Filter ςτο track A Delay. 

Επίςθσ, πθγαίνουμε ςτο εφζ Filter Delay που βρίςκεται ςτον ίδιο φάκελο και πατάμε το 

βελάκι που βρίςκεται δίπλα από το όνομα του εφζ ϊςτε να μασ εμφανίςει τα presets αυτοφ 

του εφζ. Επιλζγουμε το preset “Go Mid” και το βάηουμε ςτο track A Delay, ςιγουρεφοντασ 

ότι το dry είναι ςτα 0.0dB. Σκοπόσ μασ είναι το φίλτρο να περνάει από μζςα και ταυτόχρονα 

να ζχουμε κάποια εφζ ςτο μεςαίο εφροσ. 

Τα εφζ Auto Filter και Go Mid που τοποκετιςαμε ςτο track A Return. 

Auto Filter: Θα το κάνουμε High Pass φίλτρο για να αφαιρζςουμε τθν κάτω άκρθ των claps 

και των πραγμάτων που κα ςτείλουμε ςε αυτό. Επιλζγουμε τθν γραμμι high pass (δεφτερθ 

επιλογι) και τθν βάηουμε ςτα 1.41 kHz με το Q ςτα 0.82.  

Στθ ςυνζχεια, πθγαίνουμε ςτο track Drums και από το Drum Rack κα αρχίςουμε να 

ςτζλνουμε τα κρουςτά μασ ςτα returns, ανάβοντασ τον διακόπτθ Show/Hide Sends, το 

οποίο βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από το κουμπί Show/Hide Return Chains. 

Ρρϊτα ςτζλνουμε τα Claps. Ανεβάηουμε το Send-a του Clap 1 ςτα -13.7 dB, το Send-a του 

Clap 2 ςτα -13.0 dB και το Send-a του Clap 3 ςτα -13.4 dB. Ζπειτα κα ςτείλουμε το Snare, 

ανεβάηοντασ το Send-a του ςτα -11.6 dB, και το ride, ανεβάηοντασ και αυτό ςτα -15.0 dB. 

 

Αφοφ ζχουμε ςτείλει κάποια κρουςτά ςτο track A Delay, τϊρα κα ςτείλουμε μερικά και ςτο 

track B Reverb. 

Ρθγαίνουμε ςτον Device Browser πατάμε το βελάκι δίπλα από το όνομα του εφζ Reverb, το 

οποίο βρίςκεται ςτον φάκελο Audio Effects. Ζπειτα, πθγαίνουμε ςτον φάκελο “Room” και 

από αυτόν κα ςφρουμε το preset “Backbone” ςτο track B Reverb. Θζτουμε το Dry/Wet του 

εφζ ςτο 35%. 
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Αμζςωσ μετά, ςτζλνουμε ςε αυτό το track τα Kicks (τα οποία ζχουμε μετονομάςει ζτςι πιο 

πριν), ανεβάηοντασ το Send-b ςτα -14.7 dB, το Tom, ανεβάηοντασ το Send-b του ςτα -12.2 

dB, και το ride, ανεβάηοντασ το Send-b του ςτα -7.5 dB. 

 

Ζχοντασ τελειϊςει αυτι τθ διαδικαςία, πθγαίνουμε ςτο track “Drums” και κα 

δθμιουργιςουμε 4 κλιπ που περιζχουν ρυκμικζσ παραλλαγζσ των κρουςτϊν μασ. 

Επιλζγοντασ το κλιπ του track “Drums”, κρατάμε πατθμζνο το κουμπί CTRL και ςζρνουμε το 

κλιπ προσ τα δεξιά, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα πιςτό αντίγραφο του αρχικοφ μασ κλιπ. 

Επαναλαμβάνουμε τθν διαδικαςία άλλεσ 2 φορζσ ζτςι ϊςτε να ζχουμε ςτθ ςειρά 4 κλιπ. 

Τα 4 κλιπ. 

Τϊρα κα αρχίςουμε να αλλάηουμε το περιεχόμενο των κλιπ προςκζτοντασ θ αφαιρϊντασ 

κρουςτά. Επιλζγουμε το πρϊτο κλιπ και κρατάμε μόνο τα kicks και ςβινουμε τα υπόλοιπα. 

Το δεφτερο κλιπ ςτθ ςειρά κα το αφιςουμε όπωσ είναι. Το τρίτο κλιπ κα είναι ςαν το 

δεφτερο χωρίσ, όμωσ, να παίηει το Tom, και είναι το κλιπ το οποίο κα χρθςιμοποιιςουμε 

και ςτθν κφρια μελωδία. Τζλοσ, ςτο τζταρτο κα ςβιςουμε τα πάντα εκτόσ από τα kick, και 

κα προςκζςουμε το ride το οποίο κα το βάλουμε να χτυπάει ςτθν αρχι κάκε χτφπου. 
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Τα 4 κλιπ τροποποιθμζνα. 

Ζπειτα, πατάμε το βελάκι δίπλα από το όνομα του track “Drums”, ϊςτε να το 

ελαχιςτοποιιςουμε, και πθγαίνουμε το ποντίκι ακριβϊσ από κάτω όπου και ειςάγουμε δφο 

audio tracks, πατϊντασ δεξί κλικ και επιλζγοντασ τθν εντολι Insert Audio Track, δφο φορζσ. 

Ονομάηουμε τθν πρϊτθ “Tamberine” και τθν δεφτερθ “Hats”. Από τον περιθγθτι φακζλων 

πθγαίνουμε ςτον φάκελο με τα δείγματα μασ και εκεί ζχουμε ζνα δείγμα που λζγεται 

Tamb.aif και ζνα που λζγεται Hats.aif. Σζρνουμε το πρϊτο δείγμα ςτο track Tamberine και 

το δεφτερο ςτο track Hats. 

Στθ ςυνζχεια, κα αλλάξουμε τα χρϊματα των κλιπ μασ για να ζχουμε ζνα πιο ξεκάκαρο 

τοπίο. Το τρίτο κλιπ του track Drums που κα χρθςιμοποιιςουμε και ςτθν κφρια μελωδία το 

κάνουμε κόκκινο, το πρϊτο ςιζλ, το δεφτερο κίτρινο και το τζταρτο πράςινο. 

 

Hats track: Επιλζγουμε το sample Hats και το τοποκετοφμε ζτςι ϊςτε να ξεκινάει ςτον 

πρϊτο χρόνο του τρίτου μζτρου.  

Ζπειτα, επιλζγουμε το τρίτο κλιπ και κατακόρυφα επιλζγουμε αυτά που βρίςκονται 

ακριβϊσ από κάτω του ςτα tracks Tamberine και Hats. Κάνουμε αντιγραφι και επικόλλθςθ 

αυτϊν ςτο μζτρο 6. Η εικόνα αυτϊν που ζχουμε δθμιουργιςει ωσ τϊρα είναι θ εξισ: 
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Tamberine: Ρθγαίνουμε ςτο track Tamberine και ρίχνουμε τθν ζνταςθ του ςτα -22dB. Το 

τοποκετοφμε λίγο ςτα αριςτερά κζτοντασ το pan του ςτα 13L και, τζλοσ, το ςτζλνουμε και 

ςτο send track “Reverb” με τιμι -11dB και ςτο send track “Delay”  με τιμι -17dB. 

Hats: Ρθγαίνουμε ςτο track Hats και ρίχνουμε τθν ζνταςθ του ςτα -16.8 dB. Τα τοποκετοφμε 

λίγο ςτα δεξιά βάηοντασ ςτο pan τουσ 12R και φςτερα τα ςτζλνουμε ςτο track Reverb ςτα 

0dB δίνοντασ μασ ζτςι ζνα ωραίο reverb δωματίου.  

Στο τζλοσ, κα προςκζςουμε λίγο EQ και Compression ςτο Drum Rack. Ρθγαίνουμε ςτα 

Drums, επιλζγουμε το Drum Rack, και από τα Live Devices κα ςφρουμε το Device “EQ Eight” 

δίπλα από το Drum Rack. Εδϊ κα δθμιουργιςουμε ζνα μικρό high pass cut. Επιλζγουμε από 

το EQ Eight το low cut filter (κάτω αριςτερά). Ανεβάηουμε το Q λίγο (ςτο 1.09), για να 

δϊςουμε λίγο “bump” ςτο χαμθλό εφροσ ςυχνοτιτων, και το Frequency (Freq) ςτα 77.0 Hz. 
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Ζπειτα, κα προςκζςουμε ζνα ακόμθ πόντο ςτο EQ μασ επιλζγοντασ το «2», όπου εκεί κα 

τονϊςουμε τισ περιοχζσ ςυχνοτιτων που ακοφγονται τα clap. Ανεβάηουμε το Freq ςτα 1.92 

kHz, το Gain ςτα 1.43 dB και το Q ςτα 0.71. 

 

 

Αμζςωσ μετά, προςκζτουμε τον τελευταίο πόντο ςτο EQ επιλζγοντασ το «3» για να 

τονϊςουμε τθν περιοχι των snares. Για να το πετφχουμε αυτό, ανεβάηουμε το Freq ςτα 

4.69 kHz, ανεβάηουμε το Gain ςτα 2.86 dB και ανεβάηουμε επίςθσ το Q ςτα 3.19. 

 

 

Ζπειτα, προςκζτουμε ζνα Compressor από τα Live Devices ςτα δεξιά του EQ Eight, ζτςι ϊςτε 

να λειτουργεί αμζςωσ μετά από το equalizer. Κατεβάηουμε το threshold ςτα -21.5 dB για να 

«πιζςουμε» το όλο άκουςμα λίγο προσ τα κάτω και κα το αφιςουμε να περάςει από το 

compressor ανεβάηοντασ το attack ςτα 3.16 ms ζτςι ϊςτε να μθν “ςπάει” ο ιχοσ τόςο 

ςκλθρά. Ανεβάηουμε και το Release ςτα 66.3 ms. Τζλοσ, επειδι δεν κζλουμε να ακοφγεται 

πολφ πιεςμζνο χαμθλϊνουμε το Ratio time (Ratio) το οποίο επθρεάηει τθν αναλογία τθσ 

καμπφλθσ του compressor ςτο 1.56. 
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Τελειϊνοντασ λοιπόν και με τθν προςαρμογι του compressor, ζχουμε πλζον δθμιουργιςει 

τα Drums μασ. 

 

 

 

 

5.2 LENNAR DIGITAL SYLENTH1. 

 

Ειςαγωγι: 

Το Sylenth1 είναι ζνα αναλογικό εικονικό VSTi synthesizer το οποίο μπορεί να παράγει με 

θχθτικι ποιότθτα επιπζδου των υλικϊν synthesizer.  Ζχει χτιςτεί από τθν οπτικι γωνία του 

παραγωγοφ και μπορεί να παράγει ανϊτερθ ποιότθτα ιχου και μουςικισ. Η εταιρία που το 

δθμιοφργθςε ζχει επενδφςει ςε πολλζσ ζρευνεσ προκειμζνου να επιτευχκεί μια ανικουςτθ, 

ζωσ τϊρα, ηεςταςιά και ςαφινεια ςτον ιχο. 
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Oscillators (Ταλαντωτζσ): 

Στον πυρινα του το Sylenth1 περιζχει 4 alias-free ομόφωνουσ ταλαντωτζσ, οι οποίοι 

δθμιουργοφν κυματομορφζσ ςε αναλογικό ςχιμα. Ο κάκε ταλαντωτισ είναι ικανόσ να 

παράγει 8 ομόφωνεσ φωνζσ ςε πλιρθ ςτερεοφωνικι απόδοςθ, προςκζτοντασ ςυνολικά 

ζωσ και 32 φωνζσ ανά νότα. Με τισ 16 νότεσ πολυφωνίασ του αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε 

να παίξουμε μζχρι και 512 φωνζσ ταυτόχρονα. Οι ταλαντωτζσ αποδίδουν πολφ καλά και 

ςτισ πολφ χαμθλζσ (μζχρι 0.01 Hz και χαμθλότερα) και ςτισ πολφ ψθλζσ περιοχζσ 

ςυχνοτιτων χωρίσ να χάνουν τθν ευκρίνεια τουσ, τθν ηωντάνια ι τον χαρακτιρα τουσ. Αυτό 

τουσ κακιςτά κατάλλθλουσ για όλα τα είδθ των ιχων. 

 

Φίλτρα (Filters): 

Στο Sylenth1 υπάρχουν 2 τμιματα φίλτρων, τα οποία ακοφγονται κακαρά αναλογικά. Το 

κακζνα από αυτά αποτελείται από 4 ςτάδια φίλτρων τα οποία ενςωματϊνουν μθ γραμμικι 

saturation,  ζτςι ϊςτε να μιμθκοφν τθ ηεςταςιά και λειτουργία ενόσ αλθκινοφ αναλογικοφ 

φίλτρου. Ο διακόπτθσ ςυντονιςμοφ (resonance control) μπορεί να ανεβαςκεί ςε επίπεδο 

πζρα από τθν αυτό-ταλάντωςθ. Τα φίλτρα του Sylenth1 ακοφγονται ςτακερά, “ηεςτά” και 

“ωμά”. 

Διαμόρφωςθ (Modulation): 

Το Sylenth προςφζρει πολλζσ επιλογζσ διαμόρφωςθσ για τθν «γλυπτικι» ενόσ ιχου με 

όποιον τρόπο κζλουμε. Υπάρχουν 2 φάκελοι ADSR και 2 LFO, οι οποίοι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να διαμορφϊςουν μια ολόκλθρθ ςειρά από διαφορετικζσ 

παραμζτρουσ. Επιπλζον, είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν οι 2 επιπλζον φάκελοι 

πλάτουσ, θ ζνταςθ, το track των πλικτρων ι ο τροχόσ διαμόρφωςθσ ωσ μια πθγι 

διαμόρφωςθσ. 

Master FX: 

Το Sylenth1 περιζχει ζνα ςφνολο από 7 επαγγελματικισ ποιότθτασ θχθτικά εφζ και ζναν 

arpeggiator. 

 Arpeggiator - 10 διαφορετικζσ μελωδικζσ λειτουργίεσ, ενςωματωμζνο 

sequencer με ρυκμιηόμενο pitch, ρυκμίςεισ ζνταςθσ και αναμονισ. 

 Distortion (Ραραμόρφωςθ) - 5 διαφορετικοί τφποι παραμόρφωςθσ 

(overdrive, foldback, clip, decimator and bitcrusher) ςε φουλ ςτερεοφωνικό 

ςιμα. 

 Phaser – Στερεοφωνικό phaser 6 επιπζδων, με 2x υπερδειγματολθψία, ζνα 

ενςωματωμζνο LFO, δυνατότθτα προςαρμογισ του εφρουσ τθσ 

ανατροφοδότθςθσ και τθσ ςυχνότθτασ. 

 Chorus / Flanger –ςτερεοφωνικό chorus τεςςάρων επιπζδων, με 2x 

υπερδειγματολθψία, ρυκμιηόμενο χρόνο κακυςτζρθςθσ, βάκουσ, ρυκμοφ 

και ανατροφοδότθςθσ για flanging αποτελζςματα. 
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 Equalizer – προςαρμογι μπάςων και πρίμων ανάλογα με τθ ςυχνότθτα και 

τθν ενίςχυςθ. 

 Delay (Κακυςτζρθςθ) - μονάδα Κακυςτζρθςθσ με χαμθλισ και υψθλισ 

περατότθτασ φίλτρα, λειτουργία echo, λειτουργία ping pong με δυνατότθτα 

ςτερεοφωνικισ εξάπλωςθσ, ανεξάρτθτθ κακυςτζρθςθ χρόνου για τα 

αριςτερά και δεξιά και ρυκμιηόμενο ςτερεοφωνικό πλάτοσ. 

 Reverb - Ομαλι αντιχθςθ με ρυκμιηόμενθ προ-κακυςτζρθςθ, υγραςία, 

μζγεκοσ και ςτερεοφωνικό πλάτοσ. 

 Compressor - Στζρεο ςυμπιεςτι με ρυκμίςεισ επίκεςθσ, απελευκζρωςθσ, 

ορίου και αναλογίασ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να 

αυξιςουν το punch, το drive, τθν ηεςταςιά και τθν αναλογικι αίςκθςθ των 

ιχων μασ.[26] 

 

 5.3 Δημιουργύα ενόσ Arpeggiated Synth. 

 

Στθ ςυνεχεία, κα δθμιουργιςουμε ζνα arpeggiated synth το οποίο και κα 

τοποκετιςουμε ςτο κομμάτι μασ. Το synth μασ κα ζχει μια disco 80’s αίςκθςθ και 

κα παίηει ςε μεγάλο μζροσ του κομματιοφ μασ. Θα χρθςιμοποιιςουμε ζνα MIDI 

track (το track 1 MIDI που βρίςκεται ιδθ ςτθν κορυφι τον tracks του project μασ). 

Ρθγαίνουμε ςτα Plug-In Devices ςτον browser του Live (πατάμε το εικονίδιο με τθν 

πρίηα) και ςζρνουμε το Sylenth1 ςτο MIDI track μασ, μιασ και αυτό το VST κα 

χρθςιμοποιιςουμε για τθν δθμιουργία του arp synth, και ονομάηουμε το track “Arp 

Synth”.  

 

Sylenth1: Ρθγαίνουμε το ποντίκι μασ ςτο MENU του Sylenth1, πατάμε αριςτερό κλικ 

και πατάμε τθν εντολι “Init Preset” θ οποία αρχικοποιεί το preset. Στθν ουςία μασ 

δίνει ζνα preset χωρίσ επεξεργαςία και ζτςι πάνω ςε αυτό μποροφμε να χτίςουμε 

τον δικό μασ ιχο. Ζπειτα, πθγαίνουμε ςτον OSCILLATOR A1 και ςτο WAVE κα 

φτιάξουμε ζνα pulse wave επιλζγοντασ τθν κυματομορφι και μετακινϊντασ το 

ποντίκι προσ τα πάνω ωσ τθν κυματομορφι pulse.  

Αμζςωσ μετά, πθγαίνουμε ςτο AMP ENV A και εκεί αφοφ μθδενίςουμε τα A, S και R 

(Attack, Sustain, Release) τραβϊντασ τουσ μοχλοφσ τουσ τζρμα κάτω, ανεβάηουμε 
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λίγο το D (Decay) ςτο 1.55 κακϊσ τθν αρχικι απόκρουςθ του ιχου.

 
 Ζπειτα, ανάβουμε το CHORUS και το DELAY ςτο sylenth1, τα οποία βρίςκονται κάτω 

από τθν επιλογι MENU. Αφινουμε τα settings και ςτα δφο όπωσ είναι. Ρθγαίνουμε 

ςτο FILTER A και ςτο FILTER TYPE επιλζγουμε το Lowpass.  

 
Τζλοσ, πθγαίνουμε ςτο FILTER CONTROL και από εκεί κα «ανοίξουμε» λίγο το 

φίλτρο μασ, ανεβάηοντασ το CUTOFF ςτα 2404.39 Hz. 
To CUTOFF του φίλτρου μασ είναι ανεβαςμζνο ςτα 2404.39 Hz. 

 

Στθ ςυνζχεια, πθγαίνουμε ςτα Live Devices και από τον φάκελο MIDI Effects κα 

τοποκετιςουμε το εφζ “Chord” ςτο track Arp Synth. 

Το εφζ Chord ουςιαςτικά μετατοπίηει οτιδιποτε παίηουμε ςε όςα θμιτόνια 

επιλζξουμε εμείσ. Αν ανεβάηουμε το Shift 1 κατά + 3 st (3 θμιτόνια), όταν παίξουμε 

μία νότα κα ακουςτεί θ νότα που παίηουμε ςυν μια νότα που βρίςκεται 3 θμιτόνια 

πάνω από τθν αρχικι μασ. Ζτςι δθμιουργοφμε μια ςυγχορδία. Ανεβάηουμε το Shift 2 

κατά 7 st και το Shift 3 κατά 10 st. Δθμιουργιςαμε μια απλοποιθμζνθ ςυγχορδία 

που κα τθν χρθςιμοποιιςουμε arpeggiated ςτο κομμάτι μασ. 
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Στθ ςυνζχεια κα προςκζςουμε ςτο track μασ το εφζ Arpeggiator, που βρίςκεται 

ςτον φάκελο MIDI Effects. Το επιλζγουμε και το τοποκετοφμε ανάμεςα ςτο εφζ 

Chord και ςτο Sylenth1. Ανεβάηουμε το Rate του Arpeggiator ςτο 1/16 και ζτςι, οι 

τρεισ νότεσ που δθμιουργοφνται από το εφζ Chord χρθςιμοποιοφνται ουςιαςτικά 

για να δθμιουργιςουν το άρπιςμα που κζλουμε για αυτό το Synth. 

 
 

Αφοφ ζχουμε τελειϊςει και με τθν δθμιουργία του Arpeggiator, πθγαίνουμε ςτο 

track Arp Synth και δθμιουργοφμε μια λοφπα τεςςάρων μζτρων επιλζγοντασ το 5ο 

μζτρο μζχρι το 9ο μζτρο με αριςτερό κλικ, και ζπειτα, πατάμε δεξί κλικ και 

επιλζγουμε τθν εντολι Insert MIDI Clip. 

    

Στθ ςυνζχεια, κάνουμε διπλό αριςτερό κλικ ςτο MIDI Clip αυτό και εκεί, κα 

γράψουμε τθν μελωδία που κζλουμε να είναι arpeggiated. Στο πρϊτο μζτρο 

γράφουμε τθν νότα A3 θ οποία κρατάει ζνα ολόκλθρο, ςτο δεφτερο και τρίτο μζροσ 

γράφουμε τθν νότα D3 θ οποία κρατάει οχτϊ χρόνουσ (δφο μζτρα) και ςτο τζταρτο 

μζτρο γράφουμε τθν νότα Α#3 θ οποία κρατάει ζνα ολόκλθρο. 

 
Ζπειτα, πθγαίνουμε ςτον φάκελο Audio Effects και από εκεί τοποκετοφμε ζνα 

Compressor ςτο track Arp Synth. Σκοπόσ μασ είναι να ςυμπιζςουμε τον ιχο πολφ 

ςκλθρά. Σβινουμε το διακόπτθ Makeup Gain που βρίςκεται ςτθν δεξιά γωνία του 

Compressor, ανεβάηουμε το Ratio του ςτο μζγιςτο (inf), κατεβάηουμε το Threshold 

ςτα -24.7 dB και χαμθλϊνουμε και λίγο τθν ζνταςθ του track μασ κατεβάηοντασ το 

Output του Compressor ςτα -1.65 dB. 



45 
 

 
Στο τζλοσ, τοποκετοφμε από τον φάκελο Audio 

Effects το εφζ Auto Pan. Το τοποκετοφμε ςτο 

τζλοσ τθσ αλυςίδασ των ςυςκευϊν μασ. Στο Auto 

Pan επιλζγουμε το διακόπτθ που ζχει το όγδοο 

επάνω του, ανεβάηουμε το Amount ςτο 60.3% και 

το Rate ςτα 3 ζτςι ϊςτε να μασ δθμιουργεί τθν 

αίςκθςθ ότι ο ιχοσ που ακοφμε περιςτρζφεται 

γφρω από το κεφάλι μασ. 

 

 

Το τελευταίο πράγμα που κα κάνουμε είναι να ςτείλουμε μερικό από τον ιχο που 

δθμιουργιςαμε ςτα Delay και Reverb Channels. Ρατάμε το βελάκι δίπλα από το 

όνομα Arp Synth του track μασ ζτςι ϊςτε να δείχνει προσ τα κάτω και, ςτζλνουμε 

ςτο Delay -13 dB και ςτο Reverb -20 dB, βάηοντασ  ςτα αντίςτοιχα κουτάκια των 

channel Delay και Reverb τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ. 

 

 

Αφοφ ζχουμε τελειϊςει με τθν δθμιουργία του Arp synth, ςτθ ςυνζχεια, κα 

δθμιουργιςουμε μια μικρι ειςαγωγι ςτο κομμάτι μασ. Επιλζγουμε όλα τα κλιπ που 

υπάρχουν από το μζτρο 1 ζωσ το τζλοσ του τζταρτου μζτρου και τα μετακινοφμε 

όλα μαηί, πατϊντασ και κρατϊντασ το αριςτερό κλικ πάνω ςε ζνα από τα επιλεγμζνα 

κλιπ και ςζρνοντασ τα προσ τα δεξιά (π.χ. ςτο μζτρο 13) 
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Ζπειτα, επιλζγουμε το γαλάηιο κλιπ από το track Drums, που περιζχει το Kick Drum, 

το ςζρνουμε ςτο πρϊτο μζτρο και με copy/paste το τοποκετοφμε και ςτα μζτρα 2,3 

και 4 δθμιουργϊντασ  ζτςι μια λοφπα τεςςάρων μζτρων του Kick Drum. Από το 

μζτρο 5 ζωσ και το μζτρο 8 τοποκετοφμε το κίτρινο κλιπ με τθν διαδικαςία 

copy/paste από το track Drums, το οποίο περιζχει και τα Tom. Ρθγαίνουμε ςτο track 

Tamberine και κάνουμε διπλό κλικ ςτο μπλε κλιπ που περιζχει το sample με τα 

Tamberine. Ανάβουμε τον διακόπτθ “Loop” του Sample οφτωσ ϊςτε να 

επαναλαμβάνεται το sample μασ.  

 
Στθ ςυνζχεια, τοποκετοφμε το μπλε κλιπ ςτο μζτρο 5, πθγαίνουμε το ποντίκι μασ 

ςτθν δεξιά άκρθ του κλιπ, πατάμε και κρατάμε το αριςτερό κλικ αφότου μασ βγάλει 

αυτό το ςιμα «}», και το επεκτείνουμε ζωσ και το μζτρο 9. 

Επεκτείνουμε επίςθσ και το κλιπ του track Arp Synth από το μζτρο 5 ζωσ και το 

μζτρο 9.  
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 5.4  Δημιουργύα του Dropping Synth. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, κα δθμιουργιςουμε ζνα γριγορο stabby-type synth το οποίο 

κα παίηει ςτθν αρχι του κομματιοφ μασ. 

 

Ρθγαίνουμε το ποντίκι πάνω ςτο όνομα του track Arp Synth, πατάμε δεξί κλικ και 

πατάμε Insert MIDI Track. Μετονομάηουμε το track που μόλισ ειςάγαμε, από “2 

MIDI” ςε “Dropping Synth”. Ρθγαίνουμε ςτον file browser και, από τα Plug-In 

Devices τοποκετοφμε το Sylenth1 μζςα ςτο track μασ. 

Sylenth1:  

 Ρθγαίνουμε ςτο δεφτερο φάκελο με τα presets και από εκεί επιλζγουμε το 

preset 141: ARP Impressum.   

 Σβινουμε το Arpeggiator και το Phaser, αποεπιλζγοντασ τα ARPEG και PHASER 

αντίςτοιχα. 

 Από το MIXER του Sylenth1 κατεβάηουμε το MAIN VOLUME του preset ςτα 1.81. 

 OSCILLATOR A1: Κατεβάηουμε τον αρικμό των φωνϊν (VOICES) του Oscillator ςε 

2, κακϊσ δεν κζλουμε να πολλζσ φωνζσ να παίηουν. Κατεβάηουμε το DETUNE 

ςτα 1.98, κατεβάηουμε το PAN ςτα -3.81 (λίγο προσ τα αριςτερά) και 

μετατρζπουμε το κφμα (WAVE) ςε παλμικό (Osc A1 Wave = Pulse).     
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 OSCILLATOR A2: Κατεβάηουμε τον αρικμό των φωνϊν (VOICES) του Oscillator ςε 

2, κακϊσ δεν κζλουμε να πολλζσ φωνζσ να ακοφγονται. Κατεβάηουμε το 

DETUNE ςτα 2.09, ανεβάηουμε το PAN ςτα 4.10 (λίγο προσ τα δεξιά) και 

ανεβάηουμε τθν οκτάβα (OCTAVE) του OSCILLATOR από το -1 ςτο 0. 

 

 FILTER A: Ριζηουμε το DRIVE του φίλτρου Α ςτο μζγιςτο (10.00). Ο λόγοσ που το 

κάνουμε αυτό είναι επειδι λόγω του compressor που ζχουμε, το drive του 

φίλτρου κα ςυνκλιβεί και ανεβάηοντασ το ςτο μζγιςτο, κάνει τον ιχο πιο 

«κερμό». 

 

   Ζχοντασ τελειϊςει και με τισ ρυκμίςεισ του φίλτρου Α, πθγαίνουμε ςτο PART B του 

Sylenth1, πατϊντασ το κουμπί PART B που βρίςκεται ςτο μενοφ PART SELECT του Sylenth1. 

 

 AMP ENV B: Στο Amp Env B, κα «μιμθκοφμε» τα settings που υπάρχουν ςτο 

AMP ENV A, το οποίο βρίςκεται ςτο PART A. Ανεβάηουμε το “D” (Decay) ςτα 

5.86, το “S” (Sustain) ςτα 10.00 και το “R” (Release) ςτα 5.46. 

 

 OSCILLATOR B1: Ανεβάηουμε τα VOICES του Osc ςε 4 και τθν οκτάβα (OCTAVE) 

του ςε +1. Κατεβάηουμε το DETUNE ςτα 2.83. Ζτςι, με μερικζσ φωνζσ από sine 

wave, κάνουμε τον ιχο μασ να ακοφγεται λίγο «ταλαντευόμενοσ» (wobbly). 
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Στθν ςυνζχεια κα γράψουμε τθν μελωδία μασ.  

Ρθγαίνουμε ςτο track Dropping Synth, επιλζγουμε τα μζτρα 5 ζωσ 8 και ειςάγουμε ςε αυτά 

ζνα MIDI κλιπ, κάνοντασ δεξί κλικ και επιλζγοντασ τθν εντολι Insert MIDI Clip. Σε αυτό το 

κλιπ κα γράψουμε τθν μελωδία του dropping synth. Στθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε τθν 

μελωδία. 

 

Αφοφ ζχουμε γράψει τθν μελωδία μασ, πθγαίνουμε ςτο Sylenth1 και κάνουμε κλικ ςτο  “D” 

(Decay) του MOD ENV 2 για να μπορζςουμε να το αυτοματοποιιςουμε (automate). 

 

Εφόςον κάναμε κλικ ςτο D, τϊρα ςτο track Dropping synth κα εμφανίηεται θ ροη γραμμι 

αυτοματοποίθςθσ του ModEnv 2 Decay. Κάνουμε διπλό κλικ ςτθ γραμμι αυτοματοποίθςθσ 

ςτθν αρχι του πζμπτου μζτρου, εκεί που ξεκινάει θ μελωδία μασ. Εμφανίηεται ζνα ςθμείο 

διακοπισ (breakpoint). Κάνουμε επίςθσ διπλό κλικ και ςτο 7.3.3 για να εμφανίςουμε ακόμθ 

ζνα ςθμείο διακοπισ. Στθν ςυνζχεια, κάνοντασ αριςτερό κλικ και κρατϊντασ το πατθμζνο 

πάνω ςτο πρϊτο ςθμείο διακοπισ που δθμιουργιςαμε, και κρατϊντασ επίςθσ πατθμζνο 

και το “Ctrl” του πλθκτρολογίου, ορίηουμε μετακινϊντασ το ποντίκι πάνω ι κάτω τθν τιμι 

που κζλουμε να ζχει το Decay του Mod Env 2 ςτο ςθμείο αυτό, ςτο 0.20 ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ. Κάνοντασ τθν ίδια διαδικαςία και για το δεφτερο ςθμείο διακοπισ, του 

ορίηουμε τθν τιμι ςτο 0.32. 
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Κάνοντασ αναπαραγωγι του κομματιοφ, παρατθροφμε ακουςτικά τθν ςταδιακι 

φωτεινότθτα που προςδίδεται ςτον ιχο του dropping synth από τθν ςταδιακι αφξθςθ του 

decay. 

Στθ ςυνζχεια, ςτζλνουμε μερικό από τον ιχο του track, ςτο Return Track “B Reverb” (-2.5 

dB).  

Ζπειτα, δθμιουργοφμε ζνα ακόμα Return Track πθγαίνοντασ με το ποντίκι πάνω ςτο όνομα 

του Return Track “B Reverb” κάνοντασ δεξί κλικ και επιλζγοντασ τθν εντολι Insert Return 

Track. Στο ςυγκεκριμζνο track κα τοποκετιςουμε ζνα Filter Delay με Go Mid preset, το 

οποίο κα βροφμε πθγαίνοντασ ςτo φάκελο Audio Effects, κάνοντασ κλικ ςτο βελάκι δίπλα 

από το εφζ Filter Delay, και επιλζγοντασ και τοποκετϊντασ ςτο track μασ το preset Go Mid. 

Ρθγαίνουμε ςτθ ςυνζχεια ςτο Go Mid εφζ και κατεβάηουμε το Dry Control ςτο –inf dB. 

 

Στζλνουμε μερικό ιχο από το track Dropping Synth ςτο Return Track C Go Mid (-15 dB.) 

  

 

 

5.5 Δημιουργύα του δεύτερου Arpeggiated Synth. 
Για αρχι κα δθμιουργιςουμε λίγο «χϊρο» ςτο project μασ. Ρθγαίνουμε ςτθν μπάρα Loop 

Start/Punch-In Point  και τθν επεκτείνουμε προσ τα αριςτερά μζχρι τθν 

αρχι του πρϊτου μζτρου.  Στθ ςυνζχεια πθγαίνουμε ςτθ 

γραμμι εντολϊν και από τθν εντολι Create επιλζγουμε τθν εντολι Insert Silence. Ζτςι, 

δθμιουργιςαμε ζνα χϊρο από το 1ο μζχρι και το 8ο χωρίσ κανζνα κλιπ. Πλα τα κλιπ 

μετακινικθκαν από το 9ο μζτρο και μετά. 
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Επιλζγουμε τα 4 κλιπ με τα Kick (γαλάηια) και τα κάνουμε copy/paste ζτςι ϊςτε να 

υπάρχουν ςτα μζτρα 1-8. Επιλζγουμε επίςθσ και το κλιπ Tamberine και το τοποκετοφμε με 

τθν ίδια διαδικαςία, ςτα ίδια μζτρα.  

Στθ ςυνζχεια, κα πάμε ςτο όνομα του track Dropping Synth, κα κάνουμε δεξί κλικ και κα 

προςκζςουμε ζνα MIDI Track ςτο project μασ με τθν εντολι Insert MIDI Track. Ονομάηουμε 

το καινοφργιο track Arp Synth 2. Ζπειτα, πθγαίνουμε ςτα Plug-In Devices και προςκζτουμε 

το Sylenth1 ςτο track που μόλισ δθμιουργιςαμε. Στο Sylenth1, επιλζγουμε το ίδιο preset 

που επιλζξαμε και για τθν δθμιουργία του Dropping Synth (141: ARP Impressum) και 

αποεπιλζγουμε τα ARPEG και PHASER. Κατεβάηουμε τθν ζνταςθ του track ςτα -18.4 dB και, 

από τα Live Devices, προςκζτουμε ςτο track ζνα Arpeggiator, ο οποίοσ βρίςκεται ςτο 

φάκελο MIDI Effects. Ρθγαίνουμε ςτον Arpeggiator. Βάηουμε ςτο Groove “Swing 32” και 

βάηουμε το Rate του ςτο 1/16. 

 

Sylenth1: Ρθγαίνουμε ςτο AMP ENV A του Sylenth1 και κάνουμε τισ ζξθσ ρυκμίςεισ: 

 υκμίηουμε το D (Amp Env A Decay) ςτα 2.21. 

 υκμίηουμε το S (Amp Env A Sustain) ςτα 4.20. 

 υκμίηουμε το R (Amp Env A Release) ςτα 2.79. 
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Στθ ςυνζχεια, προςκζτουμε δφο Auto Filter ςτο track μασ για να «μοντάρουμε» τον ιχο 

μασ. Το εφζ Auto Filter βρίςκεται ςτα Live Devices, ςτον φάκελο Audio Effects. 

Auto Filter 1 (Highpass): 

 Επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου Highpass  

 Θζτουμε τθν ςυχνότθτα του φίλτρου ςτα 840 Hz. 

 Auto Filter 2 (Lowpass): 

 Επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου Lowpass  

 Θζτουμε τθν ςυχνότθτα του φίλτρου ςτα 9.14 kHz. 

Με τθν τοποκζτθςθ αυτϊν των δφο φίλτρων, καταφζραμε να αφαιρζςουμε λίγο από το 

high-end και low-end του ιχου μασ, και ςτθν ουςία να αποδϊςουμε ιχο που προζρχεται 

από το μεςαίο-ψθλό εφροσ ςυχνοτιτων. 

 

Στο τζλοσ, προςκζτουμε το εφζ Simple Delay που βρίςκεται ςτον φάκελο Audio Effects, για 

να αφαιρζςουμε τον ιχο από το κζντρο του mix. 

Simple Delay:  Θζτουμε τα δφο Delay Mode, και του Left (L) και του Right (R) ςε time –

based. Ανεβάηουμε το Delay Time για αριςτερά ςε 10.0 ms, και το Delay Time για δεξιά ςε 

5.00 ms. Επίςθσ ανεβάηουμε το Dry/Wet Mix ςτο 100%. 

 

Ρροςκζτοντασ και το Simple Delay, κάναμε τον ιχο μασ να «κακίςει ςτο πίςω μζροσ του 

mix». 
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Στθν παρακάτω εικόνα παρουςιάηεται θ ςειρά με τθν οποία το plug-in και τα εφζ είναι 

τοποκετθμζνα ςτο track. 

 

Η μελωδία που ζγραψα για το ςυγκεκριμζνο Arp Synth φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 5.6 Δημιουργύα τησ Γραμμόσ Μπϊςςου (Bassline) 
Ξεκινάμε ειςάγοντασ ζνα MIDI Track ςτο project μασ. Το καινοφργιο track το ονομάηουμε 

“Bass”. Ζπειτα, ειςάγουμε το Plug-In Sylenth1 ςτο track. 

Sylenth1: Επιλζγουμε το preset “385: ARP Blade Runner” που βρίςκεται ςτο 4ο μενοφ 

των preset.  

 Ρθγαίνουμε ςτο DELAY  και κατεβάηουμε το DRY/WET control 

ςτο 19.52%. Ζτςι, δεν κα μποροφμε να ακοφςουμε ζνα μεγάλο wet μζροσ 

του delay, και ο ιχοσ μασ δεν κα είναι τόςο «λαςπωμζνοσ» όςο μασ τον 

δίνει το preset από μόνο του. 
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 FILTER CONTROL: Κατεβάηουμε το CUTOFF ςτα 2.48 Hz 

              

 OSCILLATOR 1: Σβινουμε το κουμπί RETRIG κακϊσ, επειδι ζχουμε δφο Saw 

Waves ςτουσ oscillators 1 και 2, κάνοντασ αυτιν τθν ενζργεια 

«παχαίνουμε» τον ιχο μασ. Στθν ουςία κζτουμε εκτόσ ςυγχρονιςμοφ 

μεταξφ τουσ τα δφο κφματα saw. 

              

Στθ ςυνζχεια, ειςάγουμε ζνα MIDI Clip τεςςάρων μζτρων ςτο track “Bass”, και εκεί 

γράφουμε τθν μελωδία του μπάςου. Η μελωδία που ζχω γράψει για το ςυγκεκριμζνο 

κομμάτι είναι θ εξισ: 

 

Να ςθμειωκεί πωσ, επειδι το μπάςο μασ περιζχει ρυκμίςεισ Arpeg από το Sylenth1, είναι 

απαραίτθτο να χρθςιμοποιοφμε μικρζσ νότεσ ςτθν μελωδία μασ, για να αποφφγουμε το 

άκουςμα τθσ ψθλότερθσ νότασ που ζπεται μετά από αυτιν που παίηουμε. 

Ρριν προχωριςουμε, κα κάνουμε ζνα ςτοιχειϊδεσ arrangement ςτο κομμάτι μασ, για να 

ζχουμε μια εικόνα των οργάνων και των κρουςτϊν μασ, κακϊσ και για να δοφμε που κα τα 

τοποκετιςουμε. Ραρακάτω, κα ςθμειϊςω ςε ποια μζτρα κα τοποκετιςουμε τα κλιπ του 

κάκε οργάνου. 
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 Arp Synth: Κλιπ τεςςάρων μζτρων. 6 κλιπ ςτα μζτρα 9 ζωσ και 32. 

 Dropping Synth: Κλιπ τεςςάρων μζτρων. 4 κλιπ ςτα μζτρα 1 ζωσ και 16. 

 Bass: Κλιπ τεςςάρων μζτρων. 4 κλιπ ςτα μζτρα 17 ζωσ και 32. 

 Arp Synth 2: Κλιπ τεςςάρων μζτρων. 8 κλιπ ςτα μζτρα 1 ζωσ και 32. 

 Drums: Τοποκετοφμε το κλιπ που περιζχει μόνο το Kick (Γαλάηιο) ςτα 

μζτρα 1 ζωσ και 8. Ζπειτα, τοποκετοφμε το Κίτρινο κλιπ ςτα μζτρα 9 ζωσ 

και 16. Στα μζτρα 17 ζωσ και 20 τοποκετοφμε ξανά το Γαλάηιο κλιπ. Τζλοσ, 

ςτα μζτρα 21 ζωσ και 32 τοποκετοφμε το Κόκκινο κλιπ. 

 Tamberine: Κλιπ μιςοφ μζτρου ςε λοφπα. Μζτρα 1 ζωσ και 16 και 21 ζωσ 

και 32. 

 Hats: Κλιπ ενόσ μζτρου. 12 κλιπ ςτα μζτρα 21 ζωσ και 32. 

 

 

 

 

 

5.7 Εγγραφό τησ Κιθϊρασ 
Ξεκινάμε ειςάγοντασ ζνα MIDI Track ςτο project μασ. Μετονομάηουμε το MIDI Track ωσ 

“Guitar”. Ρθγαίνουμε ςτα Live Devices και κάνουμε ζρευνα, πατϊντασ το κουμπί Search 

που βρίςκεται δίπλα από τον τίτλο “Live Devices”.  

Γράφουμε τθν λζξθ “guitar” και από τα αποτελζςματα που μασ δείχνει, επιλζγουμε το  

preset “Concerto Guitar”. 

Δθμιουργοφμε ζνα κλιπ τεςςάρων μζτρων, που αρχίηει από το μζτρο 21 και τελειϊνει ςτο 

μζτρο 24. Αφοφ γράψουμε τθν μελωδία τθσ κικάρασ, κα μετακινιςουμε τισ νότεσ ζτςι 

ϊςτε να ζχουμε μια πιο off-beat μελωδία. Κακϊσ κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα 

strumming εφζ, δθλαδι, να ακοφμε το γρατηοφνιςμα των χορδϊν τισ κικάρασ και όχι να 

ακοφμε όλεσ τισ νότεσ να παίηονται ταυτόχρονα, μετακινοφμε τισ νότεσ εκτόσ του άξονα. 

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται αυτι θ διαδικαςία. 
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Αυτό το πετυχαίνουμε πθγαίνοντασ ςτο MIDI Note Editor, πατϊντασ δεξί κλικ και 

επιλζγοντασ τθν λειτουργία “Fixed Grid: Off”. Κάνοντασ αυτό, μποροφμε να μετακινοφμε 

ελεφκερα τισ νότεσ που γράψαμε ςε οποιοδιποτε ςθμείο του χρόνου. 

Στθ ςυνζχεια, τοποκετοφμε ζνα Auto Filter ςτο track “Guitar” για να αφαιρζςουμε τα 

κάτω άκρα. Επιλζγουμε τθν κυματομορφι “Highpass” και ανεβάηουμε τθν ςυχνότθτα ςτα 

366 Hz. 

 

 

Ζπειτα, ςτζλνουμε λίγο ςιμα από το track μασ ςτο Return Track “B Reverb”, ανεβάηοντασ 

το send του MIDI track ςτα -15 dB.   

 

Κατεβάηουμε τθν ζνταςθ του track ςτα -8.1 dB. 

Στθ ςυνζχεια, κα ςτζλνουμε περιοδικά περιςςότερο από το ςιμα του track ςτο C Return 

Track με το εφζ Go Mid για να προςκζςουμε λίγθ ποικιλία ςτον ιχο ϊςτε να μθν είναι 

πολφ επαναλαμβανόμενθ θ μελωδία. Ανάβουμε τον διακόπτθ Draw Mode Switch 

, πθγαίνουμε ςτο κλιπ με τθν μελωδία, επιλζγουμε το C-Go Mid και 

ανεβάηουμε το breakpoint envelope ςτα -4.24 dB για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, 

δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα εφζ πάνω ςτθν μελωδία μασ. 
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Στο τζλοσ, κα ειςάγουμε ζνα ακόμθ Return Track με το preset “ Wanderer” του εφζ “Auto 

Filter”. 

 

 

 5.8  Δημιουργύα και ειςαγωγό των Disco Stabs. 
Στθ ςυνζχεια, κα ειςάγουμε ςτο κομμάτι μασ ζνα μεγάλο synthy stab, το οποίο μοιάηει με 

80’s stab effect και είναι χαρακτθριςτικόσ ιχοσ ςτο είδοσ Nu Disco. 

Ειςάγουμε ζνα καινοφργιο MIDI Track και το μετονομάηουμε ςε “Big Stabs”. Ειςάγουμε το 

Plug-In Sylenth1 ςτο track μασ, και αρχικοποιοφμε το preset κάνοντασ δεξί κλικ ςτο MENU 

του Sylenth1 και πατϊντασ τθν επιλογι “Init Preset”. 

 

 

Sylenth1:  

   PART A: 

 OSCILLATOR A1: Ανεβάηουμε τισ φωνζσ του Saw Wave ςε 2. Ανεβάηουμε 

επίςθσ το DETUNE ςτο 2.00, και τθν οκτάβα του PITCH ςε +1. 

        

 OSCILLATOR A2: Αλλάηουμε το κφμα του oscillator ςε Saw.  

Ανεβάηουμε τισ φωνζσ ςε 6 και το DETUNE ςτο 2.76. Επίςθσ, ανεβάηουμε 

και το PHASE ςτα 154.29 deg γιατί ζχουμε και ςτουσ δφο oscillators τα ίδια 

Saw Waves. Κατεβάηουμε το Volume ςτα 8.14. 
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 FILTER A: Αλλάηουμε το FILTER TYPE ςε Lowpass. Στο INPUT SELECΤ 

επιλζγουμε και τουσ δφο Oscillators (ΑΒ). Επίςθσ, ανεβάηουμε το CUTOFF 

ςτθ μζςθ και το CUTOFF του FILTER CONTROL ςτο τζρμα (21341.28 Hz). 

         

   PART B: 

 OSCILLATOR B1:  Ρροςκζτουμε ςτον ιχο μασ κόρυβο (White Noise) 

κζτοντασ το WAVE ςε NOISE. Ανεβάηουμε τισ VOICES ςτο 1 και 

κατεβάηουμε τθν ζνταςθ ςτο 0.86 Ζτςι, κάνουμε τον ιχο μασ λίγο 

«ςκονιςμζνο» (Fuzzy). 

        

           

 FILTER B: Επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου “Lowpass”. Στο INPUT SELECT 

επιλζγουμε και τουσ δφο Oscillators (ΒΑ). Χαμθλϊνουμε τθν ςυχνότθτα του 

CUTOFF ςτο 0 (1.00Hz). 
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Ζπειτα, κζτουμε και το CUTOFF του FILTER A ςτο 0 (1.00 Hz) αφοφ ζχουμε κάνει  τισ 

υπόλοιπεσ τροποποιιςεισ. 

 MOD ENV 1: Από το MOD ENV 1 κα επθρεάςουμε τθν ςυχνότθτα Cutoff και 

των δφο Oscillators. Ανεβάηουμε ςτο τζρμα το xModEnv1 Dest1Am (10.00) 

αφοφ πρϊτα ζχουμε επιλζξει το Cutoff AB.  Στθν 

ςυνζχεια, αυξάνουμε το Attack (A). Το Attack προςδιορίηει το χρονικό 

διάςτθμα που παίρνει το φίλτρο για να ανοίξει. Για αυτό τον λόγο, κα το 

κρατιςουμε ςφντομο το άνοιγμα του φίλτρου για να ζχουμε ζνα ωραίο και 

γριγορο άνοιγμα του φίλτρου. Ζπειτα, ανεβάηουμε το Decay (D), το οποίο 

προςδιορίηει το χρονικό διάςτθμα που κα χρειαςτεί το φίλτρο για να 

κλείςει ξανά. Θα ανεβάηουμε περιςςότερο τον χρόνο του Delay για να 

ζχουμε μια ςταδιακι εξαςκζνθςθ του φίλτρου κατά τθν πάροδο του 

χρόνου. Αμζςωσ μετά κα ανεβάηουμε το Sustain (S),  το οποίο κα κρατάει 

ψθλά το φίλτρο για ζνα χρονικό διάςτθμα. Οι τιμζσ που δίνουμε ςτα 

Attack, Delay και Sustain είναι οι εξισ: 

- ModEnv 1 Attack = 2.59 

- ModEnv 1 Decay = 7.18 

- ModEnv 1 Sustain = 5.98 

  
 LFO 1: Επιλζγουμε το Cutoff AB και ανεβάηουμε το Gain (LFO 1 Gain = 

10.00). Θα χρθςιμοποιιςουμε τθν ελεφκερθ μορφι (Free Form) (LFO 1 Free 

= On) για να μθν ζχουμε το Rate του LFO ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ρυκμικό 

μοτίβο. Ανεβάηουμε το Rate ςτα 2.22 Hz και ανεβάηουμε και το Cutoff AB 

ςτο 10.00. Αφοφ ανεβάςαμε το cutoff ςτο 10.00, παρατθροφμε ότι ςτθν 

πάροδο του χρόνου, το LFO κα κάνει τθν εμφάνιςι του και κα μασ δϊςει 

ζνα «κουνθμζνο» μοτίβο. 
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 LFO 2: Από το LFO 2 κα αλλάξουμε τον τόνο των Oscillators επιλζγοντασ το 

Pitch AB. Αυτι θ αλλαγι κα προςφζρει ςτον synth μασ vibrato. Επιλζγουμε 

τθν ελεφκερθ μορφι (Free Form) (LFO 2 Free = On). Ανεβάηουμε το RATE 

ςτα 4.23 Hz και το Pitch AB ςτο 0.57 και ςτθ ςυνζχεια κα πάμε ςτο MOD 

ENV 2 όπου από εκεί κα ρυκμίςουμε το GAIN του LFO 2 κακϊσ δεν 

κζλουμε το ςυγκεκριμζνο GAIN να είναι ςτακερό. 

        

 MOD ENV 2: Επιλζγουμε το LFO 2 Gain και το ανεβάηουμε λίγο (0.67) 

κακϊσ δεν κζλουμε να του δϊςουμε πολφ ιςχφ. Ανεβάηουμε το Attack (A) 

ςτα 7.18 για να εμφανιςτεί ςτθν πάροδο του χρόνου. Ανεβάηουμε το Decay 

(D) ςτα 5.52. 

        

Στθν ςυνζχεια μποροφμε να γράψουμε τθν μελωδία του synth “Big Stabs”. Στισ 

παρακάτω εικόνεσ παρουςιάηεται θ μελωδία που γράψαμε για το ςυγκεκριμζνο 

project. 
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 ->  

-> 

 

-> 
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Στθ ςυνζχεια, κα προςκζςουμε ζναν ιςοςτακμιςτι (EQ) ςτο track. Ρθγαίνουμε ςτα 

Live Devices και επιλζγουμε τον ιςοςτακμιςτι “EQ Eight” που βρίςκεται ςτον φάκελο 

Audio Effects. Τον τοποκετοφμε ςτο τζλοσ τθσ αλυςίδασ των ςυςκευϊν του track. 

Επιλζγουμε το πρϊτο φίλτρο του ιςοςτακμιςτι και επιλζγουμε το χαμθλό κόψιμο 

(Low Cut) για τρόπο λειτουργίασ του φίλτρου. Ανεβάηουμε τθν ςυχνότθτα (Freq) ςτα 

351 Hz και το Q του φίλτρου ςτο 1.19. 

 

Ζπειτα, επιλζγουμε το δεφτερο φίλτρο του ιςοςτακμιςτι και κάνουμε τισ εξισ 

ρυκμίςεισ: υκμίηουμε τθν ςυχνότθτα (Freq) ςτα 5.08 kHz, το Gain ςτα 9.76 dB και το 

Q ςτο 0.71. Επίςθσ, επιλζγουμε τον τρόπο λειτουργίασ φίλτρου καμπάνα (Bell). 
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Στθ ςυνζχεια κα προςκζςουμε ζναν ςυμπιεςτι (Compressor) ςτο track μασ ανάμεςα 

ςτο Sylenth1 και ςτο EQ Eight. Κατεβάηουμε το κατϊφλι του (Threshold) ςτα -16.2 dB. 

Κατεβάηουμε επίςθσ και το Attack ςτα 0.05 ms ζτςι ϊςτε ο ςυμπιεςτισ να εμφανίηεται 

από τθν αρχι. 

 

Η ςειρά των ςυςκευϊν ςτο track Big Stabs είναι ωσ εξισ: 

 

 

5.9  Δημιουργύα και ειςαγωγό του 80’s synth. 

 

Ειςάγουμε ζνα καινοφργιο MIDI Track και το μετονομάηουμε ςε “80’s synth”. Ειςάγουμε 

το Plug-In Sylenth1 ςτο track μασ, και αρχικοποιοφμε το preset κάνοντασ δεξί κλικ ςτο 

MENU του Sylenth1 και πατϊντασ τθν επιλογι “Init Preset”. 

Ο ιχοσ που κα δθμιουργιςουμε κα κυμίηει πολφ τα ςυνκεςάιηερ τθσ δεκαετίασ του 1980, 

τα οποία ζφεραν ζναν πολφ ςυγκεκριμζνο ιχο ςτθν Disco αλλά και ςτθν Funk μουςικι. 

    Sylenth1:  

 OSCILLATOR A1: Ανεβάηουμε τισ φωνζσ ςε 6. Επιλζγουμε τθν μορφι 

κφματοσ Sawtooth.  Ανεβάηουμε το DETUNE ςτα 3.05. 

Ανεβάηουμε το PHASER ςτα 121.71 deg ζτςι ϊςτε να βάλουμε αυτό το 

Oscillator εκτόσ φάςθσ με το άλλο Oscillator (A2). Επίςθσ, ςτζλνουμε τον 

ιχο του ςτα αριςτερά ρυκμίηοντασ το PAN ςτουσ -10.00 
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 OSCILLATOR A2: Επιλζγουμε τθν μορφι κφματοσ Sawtooth.  

Ρροςκζτουμε μια (1) φωνι. Επίςθσ, ςτζλνουμε τον ιχο του ςτα δεξιά, 

ανοίγοντασ ζτςι τον ιχο του synth, ρυκμίηοντασ το PAN ςτουσ 10.00 

 

 
 FILTER A: Ρροςκζτουμε ζνα φίλτρο χαμθλισ περατότθτασ και ςτουσ δφο 

Oscillators, επιλζγοντασ το φίλτρο τφπου Lowpass και βάηοντασ ςτο Input 

Select και τουσ δφο Oscillators (AB). Κατεβάηουμε το Cutoff ςτα 109.93 Hz 

κακϊσ κα χρθςιμοποιιςουμε το MOD ENV 1 για να επθρεάςουμε το Cutoff 

και των δφο Oscillators. Ανεβάηουμε τθν αντιχθςθ (RESONANCE) ςτα 2.90, 

ζτςι ϊςτε ο ιχοσ να γίνει πιο λεπτόσ, και το DRIVE ςτα 5.05. 

       

 MOD ENV 1: Επιλζγουμε το Cutoff AB και ανεβάηουμε τον διακόπτθ ςτο 

τζρμα. Ανεβάηουμε το A (Attack) ςτα 2.24 και το D (Decay) ςτα 2.01 ζτςι 

ϊςτε το φίλτρο να ανοίγει και να κλείνει γριγορα. 

       

 FILTER CONTROL: Ανεβάηουμε τθν αντιχθςθ (RESONANCE) ςτα 5.62 και το 

CUTOFF ςτα 109.93 Hz. Επίςθσ επιλζγουμε το WARM DRIVE. 
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Αφοφ δθμιουργιςαμε τον ιχο μασ, κατεβάηουμε τθν ζνταςθ του track ςτα -9.6 

dB γράφουμε τισ νότεσ του synth. 

Η μελωδία που ζχω γράψει για το 80’s synth και το arrangement του φαίνονται ςτισ 

παρακάτω εικόνεσ. 

 

 

Τζλοσ, ςτζλνουμε μερικό από τον ιχο μασ ςτο Return Track “C Go Mid” ςτα -20 dB. 

 

 

  5.10 Δημιουργύα του εφϋ ανύψωςησ (Rising Effect). 

 

Ειςάγουμε ζνα καινοφργιο MIDI Track και το μετονομάηουμε ςε “Riser”. 

Ειςάγουμε το Plug-In Sylenth1 ςτο track μασ, και αρχικοποιοφμε το preset 
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κάνοντασ δεξί κλικ ςτο MENU του Sylenth1 και πατϊντασ τθν επιλογι “Init 

Preset”. 

 

Sylenth1: 

            PART A: 

 OSCILLATOR A1: Ανεβάηουμε τον τόνο κατά 2 οκτάβεσ (OscA1 Octave = 2) 

και τισ φωνζσ ςε 8. Ανεβάηουμε τθν ζνταςθ (VOLUME) ςτα 4.14 dB. 

Ανεβάηουμε το DETUNE ςτα 3.62 και ςτζλνουμε τον ιχο ςτα αριςτερά 

δίνοντασ ςτο PAN τθν τιμι -10.00. Το κφμα που χρθςιμοποιοφμε είναι Saw. 

       

 FILTER A: Αλλάηουμε το FILTER TYPE ςε Lowpass. Στο INPUT SELECΤ 

επιλζγουμε και τουσ δφο Oscillators (ΑΒ). Κατεβάηουμε το CUTOFF ςτο 1.00 

Hz. Ανεβάηουμε τθν αντιχθςθ (RESONANCE) ςτα 3.86 

 
 MOD ENV 1: Από το MOD ENV 1 κα επθρεάςουμε τθν ςυχνότθτα Cutoff και 

των δφο Oscillators. Ανεβάηουμε ςτο τζρμα το xModEnv1 Dest1Am (10.00) 

αφοφ πρϊτα ζχουμε επιλζξει το Cutoff AB.  Στθν 

ςυνζχεια, αυξάνουμε το Attack (A). Το Attack προςδιορίηει το χρονικό 

διάςτθμα που παίρνει το φίλτρο για να ανοίξει. Για αυτό τον λόγο, 

αυξάνουμε το Attack κατά πολφ (9.25) ζτςι ϊςτε ο ιχοσ να ζρκει ςταδιακά.

 
 OSCILLATOR A2: Επιλζγουμε τον τφπο κφματοσ Saw. Ανεβάηουμε τθν 

οκτάβα κατά 1. Χαμθλϊνουμε τθν ζνταςθ (VOLUME) ςτα 3.76 dB. 

Ρροςκζτουμε μία φωνι (OscA2 Voices = 1). Στζλνουμε τον ιχο ςτα δεξιά 



67 
 

βάηοντασ ςτο PAN τθν τιμι 10.00. 

 
 OSCILLATOR B1: Επιλζγουμε τον τφπο κφματοσ Triangle. Ρροςκζτουμε 5 

φωνζσ. Κατεβάηουμε τθν ζνταςθ (VOLUME) ςτα 1.24 dB. Ανεβάηουμε το 

DETUNE ςτα 3.81.  

       

 OSCILLATOR B2: Επιλζγουμε τον τφπο κφματοσ Saw. Ανεβάηουμε το PITCH 

κατά 1 οκτάβα. Ρροςκζτουμε 5 φωνζσ. Ανεβάηουμε τθ φάςθ (PHASE) ςτα 

111.43 deg. Ανεβάηουμε επίςθσ το DETUNE ςτα 4.00.

 
 FILTER B: Επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου “Lowpass”. Στο INPUT SELECT 

επιλζγουμε και τουσ δφο Oscillators (ΒΑ). Χαμθλϊνουμε τθν ςυχνότθτα του 

CUTOFF ςτα 13.62 Hz. Ανεβάηουμε τθν αντιχθςθ (RESONANCE) ςτα 2.52.

 
 FILTER CONTROL: Ανάβουμε τον διακόπτθ WARM DRIVE.
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 Ενεργοποιοφμε τα εφζ CHORUS, REVERB και COMPR (Compressor).

 

Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε ζνα υψιπερατό φίλτρο, πθγαίνοντασ ςτα Live Devices, 

επιλζγοντασ το Auto Filter από τον φάκελο Audio Effects και τοποκετϊντασ το μζςα ςτο 

MIDI track. Επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου Highpass και κατεβάηουμε τθν ςυχνότθτα ςτα 885 

Hz. 

 

Τζλοσ, χαμθλϊνουμε τθν ζνταςθ του track κατά -16.6 dB και ςτζλνουμε μερικό από τον ιχο 

ςτα return tracks B Reverb και C Go Mid ςε εντάςεισ -3.7 dB και -15 dB αντίςτοιχα.  

 

 

 

 

 

Στθ ςυνζχεια, δθμιουργοφμε ζνα κλιπ τεςςάρων μζτρων από το μζτρο 17 ζωσ το μζτρο 20 

και γράφουμε ζνα μια νότα Λα δεφτερθσ οκτάβασ (A2) θ οποία εκτίνεται από τον πρϊτο 
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χρόνο του πρϊτου μζτρου ζωσ και το τζλοσ του τζταρτου μζτρου.  -> 

 

Επαναλαμβάνουμε το ςυγκεκριμζνο κλιπ ςτα μζτρα 29-32, 37-40, 45-48 και 53-56.

 

5.11 Προςθϋτουμε τα Drum Hits. 

 

Δθμιουργοφμε ζνα καινοφργιο Audio Track. Ρθγαίνουμε ςτον φάκελο με τα 

δείγματα των κρουςτϊν. Επιλζγουμε το δείγμα “fills.aif” και το τοποκετοφμε 

πριν από το μζτρο 21, εκεί δθλαδι που ζχουμε το πρϊτο breakdown. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, το τοποκετοφμε ςτον τζταρτο χτφπο του εικοςτοφ μζτρου (20.4) 

 
Κατεβάηουμε τθν ζνταςθ του track κατά -8.8 dB και προςκζτουμε ζνα 

υψιπερατό φίλτρο ςτο track τοποκετϊντασ το Auto Filter. Στο Auto Filter 
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επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου Highpass και χαμθλϊνουμε τθν ςυχνότθτα ςτα 

152 Hz, ζτςι ϊςτε να αφαιρζςουμε τισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ. 

Στθ ςυνζχεια, κα τοποκετιςουμε το γζμιςμα των drums (Fills-1) ςε άλλα 

ςθμεία του κομματιοφ μασ. Το τοποκετοφμε και ςτα μζτρα 40, 48 και 56. 

 
Ζπειτα, κα ςτείλουμε το πρϊτο μιςό του δείγματοσ μασ ςτα αριςτερά και τα 

τρία τελευταία χτυπιματα ςτα δεξιά, επιλζγοντασ το Track Panning και 

κάνοντασ αυτοματοποίθςθ του Panning ωσ εξισ. 

 
Τθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ πραγματοποιοφμε και ςτα υπόλοιπα δείγματα fills-1. 

 

 5.12 Ενςωμϊτωςη των εφϋ ςτο τελικό κομμϊτι. 

Δθμιουργοφμε ζνα νζο Audio Track και το μετονομάηουμε ςε “Sweeps”. 

Κατεβάηουμε τθν ζνταςθ του Track κατά -15.212 dB. Ρθγαίνουμε ςτον φάκελο 

με τα δείγματα και τοποκετοφμε μζςα ςτο track το δείγμα Rev Crash 

(αντίςτροφο Crash) και το δείγμα Cymbal Sweep (ςκοφπιςμα του κυμβάλου). 

Θα τοποκετιςουμε το αντίςτροφο Crash ςτα ςθμεία του κομματιοφ όπου κα 

παρατθρείται μια μεγάλθ αλλαγι. Το τοποκετοφμε πρϊτα ζτςι ϊςτε να 

ακουςτεί πριν ακριβϊσ από το μζτρο 17, που εμφανίηεται το μπάςο.  

 
Επίςθσ, το τοποκετοφμε και ςτα μζτρα 20, 28 , 32 ,36, 40, 44, 48, 52, 56 και 64. 
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Στθ ςυνζχεια κα τοποκετιςουμε το δεφτερο δείγμα (Cymbal Sweep) ςτα μζτρα 

21, 33 και 41. Στο δεφτερο δείγμα κα χαμθλϊνουμε τθν ζνταςθ του track ζτςι 

ϊςτε να ακοφγεται πιο ομαλά ο ιχοσ από το πρϊτο και το δεφτερο δείγμα. 

Αυτό το πετυχαίνουμε κάνοντασ αυτοματοποίθςθ του Track Volume ωσ εξισ: 

 
Επαναλαμβάνουμε τθν διαδικαςία αυτοματοποίθςθσ ςε όλεσ τισ εμφανίςεισ 

του Cymbal Sweep. 

Στθ ςυνζχεια, προςκζτουμε ζνα υψιπερατό φίλτρο ςτο track τοποκετϊντασ το 

εφζ Auto Filter. Στο Auto Filter επιλζγουμε τον τφπο φίλτρου Highpass και 

χαμθλϊνουμε τθν ςυχνότθτα ςτα 1.41 kHz. Επίςθσ, ςτζλνουμε μερικό από τον 

ιχο του track ςτο Return Track “C Go Mid” κατά -15 dB. 
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5.13 Arrangement 
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Επύλογοσ 
 

Σκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ ιταν να κάνω μια ειςαγωγι ςτθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ των θχογραφιςεων, μια επεξιγθςθ και ςυνοπτικι παρουςίαςθ 

των DAWs και να δϊςω ζμφαςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο Digital Audio 

Workstation, το Ableton Live. Αφοφ παρουςίαςα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και 

λειτουργίεσ του Ableton Live, ςτθ ςυνζχεια προχϊρθςα ςτθν παραγωγι ενόσ 

κομματιοφ θλεκτρονικισ μουςικισ, είδουσ Nu Disco ςτο Ableton Live. Μζςα 

από ζναν εκτενι οδθγό, που κάλυψε τθ δθμιουργικι διαδικαςία που 

χρειάςτθκε για τθν παραγωγι όλων των οργάνων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο 

κομμάτι, κατάφερα να εξθγιςω αναλυτικά πωσ μποροφμε και με ποια βιματα, 

να δθμιουργιςουμε ζνα κομμάτι ςτο Ableton Live. 

 

Η επιλογι τθσ χριςθσ του Ableton Live για τθν παραγωγι του κομματιοφ ζγινε 

με κριτιρια το ςυνδυαςμό των επαγγελματικϊν δυνατοτιτων και ποιότθτασ 

που προςφζρει αλλά και τθν ευκολία που παρουςιάηει το περιβάλλον του για 

τθν δθμιουργία κομματιϊν. Πλα τα DAW ζχουν περίπου τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ 

αλλά αυτό που τα διαφοροποιεί είναι θ ευκολία ςτον τρόπο χριςθσ τουσ. Για 

αυτό τον λόγο, προτείνω ςε αυτοφσ που κζλουν να αςχολθκοφν με ζνα DAW 

επαγγελματικά να δοκιμάςουν πρϊτα τα διάφορα DAW που παρουςίαςα και 

φςτερα να καταλιξουν ςε αυτό που τουσ βολεφει περιςςότερο. 
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