
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΗΣ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 
Από τότε που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά ένα ηχητικό κύμα 

πάνω σε χειροπιαστό υλικό και αξιολογώντας την αξία αυτού του 

γεγονότος αυτής της τεχνολογικής αποκάλυψης δημιουργήθηκε η 

ανάγκη για τη βελτίωση των συνθηκών της διαδικασίας της 

ηχογράφησης και της αναπαραγωγής του ήχου. 

    Σήμερα η τεχνολογία και ειδικά η εξέλιξη των Η/Υ προσφέρει 

στον καθένα τη δυνατότητα να ηχογραφεί εύκολα ακόμα και στο 

σπίτι του και με διάφορους  τρόπους. 

    Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να δείξει ορισμένες απλές 

τεχνικές πολυκάναλης ηχογράφησης όπως υπάρχουν σήμερα και 

χρησιμοποιούνται γενικότερα από τα περισσότερα σύγχρονα 

επαγγελματικά στούντιο ηχογράφησης. 

    Για το λόγο αυτό ηχογραφήθηκαν δύο κομμάτια στο στούντιο 

του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τεχνης του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στα οποία εφαρμόστηκαν ορισμένες από τις τεχνικές 

της πολυκάναλης ηχογράφησης.  Επειδή η διαδικασία της 

ηχογράφησης εξαρτάται από τη φύση των μουσικών οργάνων 

έγινε προσπάθεια  ώστε να καλυφθεί όσο γίνεται περισσότερο το 

ευρύ φάσμα των φυσικών μουσικών οργάνων και όχι μόνο αφού 

υπάρχουν και τα ηλεκτρικά όργανα.  

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ 
    Βασική προϋπόθεση, πριν ξεκινήσει η ηχογράφηση είναι να 

διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό.  Το στούντιο του τμήματος 

Μ.Ε.Τ.  διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάστηκε 

για  να ολοκληρωθεί η ηχογράφηση.  Το υλικό που επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί είναι κοινό για όλα τα μουσικά όργανα και στα δύο 

κομμάτια που ηχογραφήθηκαν.  Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν:  

 

1- Η κονσόλα TASCAM  TM-D 8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-    Δύο ζευγάρια ηχείων  DYNAUDIO και TANNOY  

3.-    Ως σύστημα προενίσχυσης ήχου στα ακουστικά των 

μουσικών χρησιμοποιήθηκαν  οι προενισχυτές CUBE ARSONIC 

AMP & BEHRINGER PRO-8 HA-8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-     Τα ακουστικά που χρησιμοποίησαν οι μουσικοί είναι 

SENNHEIZER HD 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-      Τα μικρόφωνα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα:                                          

AKG-C414 & 2 BEYER DYNAMIC MC740N NEUMAN K-14 

 

 

 
                                      

6.- Ένας προενισχυτής κιθάρας JOHNSON J-STATION 

 

 
 

 



7.-     Η εγγραφή έγινε σε Η/Υ σε πλατφόρμα windows με το 

πρόγραμμα  Pro Tools Le σε συνεργασία με την κάρτα ήχου Pro 

tools Digi002Rack. 

 

     Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως λειτουργούν τα 

μηχανήματά μας και τι δυνατότητες έχουν.  Για το λόγο αυτό 

χρειάστηκε να μεταφραστεί το εγχειρίδιο του λογισμικού Pro Tools  

το οποίο προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για 

τη διαδικασία της ηχογράφησης.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή ηχογραφήθηκαν δύο κομάτια 

αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους αλλά και με διαφορά στη φύση 

των οργάνων που επιλέχθηκαν. 

    Η διαδικασία της ηχογράφησης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες. 

 

1. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ. Είναι η διαδικασία στην οποία οι μουσικοί 

ηχογραφούν τα όργανα που έχουν επιλεχθεί. 

2. ΜΙΞΗ.  Είναι η διαδικασία στην οποία γίνεται η επεξεργασία του 

ηχογραφημένου υλικού που περιλαμβάνει πρόσθεση ή αφαίρεση 

διάφορων εφφέ όπως βάθος  ( reverb), εισαγωγή φίλτρων, 

επεξεργασία με παραμετρικούς ισοσταθμιστές κ.λ.π. Επίσης 

μπορούν να ηχογραφηθούν ξανά κάποια λάθος μέρη ή να 

προστεθούν μερικά ακόμη. Οι διαδικασίες αυτές είναι γνωστές ως 

processing και editing αντίστοιχα. 

3.  MASTERING. Το mastering είναι η τελική επεξεργασία της 

κυματομορφής του συνόλου των ηχογραφημένων οργάνων κατά 

την οποία προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε την δυναμική 

περιοχή, και να εξισοροπήσουμε τη γενική στάθμη της 

ηχογράφησης. 

 

 

 

 



2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

Ανάλογα με το είδος της μουσικής που πρόκειται να ηχογραφηθεί 

και ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε 

ποικίλουν οι τρόποι με τους οποίους θα ξεκινήσουμε και θα 

ολοκληρώσουμε μία ηχογράφηση.   Για παράδειγμα όταν πρόκειται 

να ηχογραφηθεί ένα τζαζ σύνολο (και όχι μόνο) συνήθως μπαίνουν 

όλοι οι μουσικοί στο στούντιο και ηχογραφούν realtime δηλ. σε 

πραγματικό χρόνο από την αρχή ως το τέλος του κομματιού ώστε 

να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Τίς περισσότερες φορές 

επιλέγεται κάποιο όργανο ή όργανα (συνήθως κρουστά και μπάσο 

ή ακόμα και φωνή) που θα ηχογραφηθούν πρώτα για να 

αποτελέσουν έναν οδηγό ώστε οι υπόλοιποι μουσικοί που θα 

ηχογραφήσουν ένας ένας να “πατήσουν” πάνω σ΄αυτά.  Μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί και ο μετρονόμος. 

     Στα κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί για την παρούσα εργασία 

επιλέχθηκε ο δεύτερος τρόπος. Δημιουργήθηκε πρώτα μία βάση 

την οποία αποτέλεσαν τα τύμπανα (drums) και το μπάσο και 

κατόπιν με βάση αυτά ηχογραφήθηκαν τα υπόλοιπα όργανα. 

     Σ΄ αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ο στόχος της 

συγκεκριμένης εργασίας δεν είναι η ανάδειξη της συνθετικής 

ικανότητας του συγγραφέα ή η αρτιότητα και τεχνική κατάρτιση των 

μουσικών που συμμετέχουν αλλά η διαδικασία της ηχογράφησης.  

Ετσι λοιπόν για διάφορους λόγους και κυρίως για την εξοικονόμιση 

χρόνου οι ηχογραφήσεις αυτές στηρίχτηκαν σχεδόν εξ΄ολοκλήρου 

στην τεχνική ηχογράφησης με βρόγχους ή αλλιώς λούπες (loops).  

Πιο συγκεκριμένα μία λούπα είναι ένα ηχογραφημένο μέρος π.χ. 4 

(τεσσάρων) μέτρων το οποίο επαναλαμβάνεται σ΄όλο το κομάτι.  

Αυτή είναι  μια πολύ συνηθισμένη πλέον διαδικασία που 



χρησιμοποιείται ευρέως κυρίως για την ηχογράφηση σύγχρονων 

κομματιών.  Η τεχνική αυτή θα αναλυθεί εκτενώς πιο κάτω στα 

κομμάτια που ηχογραφήθηκαν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o 
 

 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

   

  Ξεκινώντας μια καινούρια ενότητα (session) στα pro tools le είναι 

απαραίτητες κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις όπως το είδος του αρχείου 

ήχου το bit depth και η συχνότητα δειγματοληψίας αφού όλα τα 

σήματα θα μετατραπούν σε ψηφιακά . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Έτσι επιλέγουμε ως τύπο αρχείου ήχου (audio file type) το B.W.F 

(wav) και ως συχνότητα δειγματολειψίας (sample rate) τα 44,1 

kHz, και bit depth τα 16 bit.                                                                    

      Τα όργανα που ηχογραφήθηκαν στα δύο παραδείγματά μας 

είναι: τα  τύμπανα, το μπάσσο, η ηλεκτρική κιθάρα, το 

συνθεσάιζερ, η τρομπέτα το πιάνο και το βιολί. 

    Αφού ανοίξαμε ένα καινούριο session και κάναμε τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις τα pro tools δημιουργούν μια επιφάνεια 

εργασίας που είναι άδεια.  

 Τώρα χρειάζεται να δημιουργήσουμε το κανάλι που θα 

ηχογραφηθεί το πρώτο όργανο. Από το μενού επιλέγουμε την 

εντολή add new channel.  

Τα pro tools μας ζητάνε να καθορίσουμε το είδος του καναλιού που 

θα δημιουργήσουμε.  

Επιλέγουμε ένα κανάλι audio (audio channel)  και ανάλογα  αν 

ηχογραφούμε στερεοφωνικό ή μονοφωνικό όργανο την εντολή  

mono ή stereo. Τώρα το κανάλι μας είναι έτοιμο και το επόμενο 

βήμα είναι να το ονομάσουμε. 

     Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω τότε είμαστε έτοιμοι να 

ηχογραφήσουμε το πρώτο όργανο. Προϋποθέτοντας ότι έχουμε 

συνδέσει κατάλληλα το μουσικό όργανο στα μηχανήματά μας 

ακολουθεί μια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε φορά που 

ηχογραφούμε ένα καινούριο όργανο και είναι ίδια για όλα τα 

όργανα. Η διαδικασία  αυτή είναι πολύ σημαντική και χρειάζεται 

προσοχή αν θέλουμε να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.  

     Για το λόγο αυτό ζητάμε από τον μουσικό να παίξει από τα 

μέρη του τα πιο δυνατά και τα πιο χαμηλά σε δυναμικές σημεία. 

Ύστερα  ο ηχολήπτης πρέπει να προσέξει έτσι ώστε η στάθμη του 

εισερχόμενου σήματος να μην ξεπερνάει τα -6 dB αλλά και να μην 



πέφτει κάτω από τα -18 dB. Η παραπάνω διαδικασία είναι 

απαραίτητη κάθε φορά που ηχογραφούμε ένα καινούριο όργανο. 

 

3.2 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ  LOOPS ( ΒΡΟΧΟΥΣ) 

 

Σχεδόν όλα τα όργανα ηχογραφήθηκαν με την τεχνική του βρόχου. 

Ως παράδειγμα θα αναφερθεί η ηχογράφηση των τυμπάνων του 

κομματιού «coco» που έχουν και μια ιδιαιτερότητα καθώς η αρχική 

μορφή του ήχου ήταν midi. 

  Πρόκειται για ένα βρόχο μερικών μέτρων τον οποίο παρήγαγε  

ένα πρόγραμμα που ονομάζεται  grooveagent. Στην ουσία 

πρόκειται για ένα drummachine (πρόγραμμα που αναπαράγει 

διάφορα ρυθμικά σχήματα). Στη συνέχεια αυτό το αρχείο midi  

μετατράπηκε σε αρχείο wav για να γίνει εφικτή η επεξεργασία του 

αργότερα στα pro tools le και να  αποθηκευτεί σε ψηφιακή μονάδα 

ανάγνωσης (c.d.).  Αυτή η διαδικασία μπορεί η να γίνει στα pro 

tools le αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων.  Ετσι  αφού έγιναν 

οι απαραίτητες ρυθμίσεις όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

ανοίγουμε ένα καινούργιο κανάλι στα protools  και αφού το 

ονομάσουμε εισάγουμε το αρχείο wav στο κανάλι που επιλέξαμε. 

 

 

 
 



 

 

 

 Αν για κάποιο λόγο στη συνέχεια της ηχογράφησης θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον μετρονόμο χωρίς τα τύμπανα θα πρέπει 

από πριν να συγχρονίσουμε τον μετρονόμο των protools με τον 

ρυθμό (tempo) της λούπας που έχουμε φτιάξει. 

 

   Οπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα έχουμε ορισμένα μέτρα 

του βρόχου που φτιάξαμε.  Επειδή όμως δεν χρειαζόμαστε όλη την 

κυματομορφή πρέπει να κόψουμε κάποιο κομμάτι.  Ετσι 

επιλέγουμε το σημείο εκκίνησης που μας βολεύει και κατόπιν το 

σημείο τερματισμού. 

 

 
 

 

   Αφού σιγουρευτούμε ότι το κομμάτι που επιλέξαμε μας 

ικανοποιεί κόβουμε τα περιττά κομμάτια. Στη συνέχεια επιλέγουμε 

το βρόχο  μας και δίνουμε εντολή στα pro tools να τον αναπαράγει 

όσες φορές μας χρειάζεται. 

 



 

                   

 

 

 

 
 

 

3.3 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

    

 Η ηχογράφηση ψηφιακού σήματος αφορά τα όργανα που για να 

λειτουργήσουν χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Τα όργανα που 

ηχογραφήθηκαν ψηφιακά στην παρούσα εργασία είναι το 

synthesizer η ηλεκτρική κιθάρα και τα ψηφιακά τύμπανα. Η 

ηχογράφηση ψηφιακού σήματος γίνεται με δυο τρόπους: ο πρώτος 

είναι να συνδέσουμε το μουσικό όργανο απευθείας στην κονσόλα 

με line in  και ο δεύτερος είναι να συνδέσουμε το όργανο πρώτα σε 

έναν προενισχυτή ή σε ένα direct injection box (d.i.) και μετά στην 

κονσόλα. Στις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις χρησιμοποιήθηκε 



direct injection box για το synthesizer και  προενισχυτής για την 

ηλεκτρική κιθάρα και τα ψηφιακά τύμπανα. 

 

 

 

3.4 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 

Στα παραδείγματά μας ηχογραφήθηκαν και φυσικά μουσικά 

όργανα. Αυτά ήταν τα πιάνο τρομπέτα και βιολί. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό χρησιμοποιήσαμε διάφορα μικρόφωνα. Για 

το βιολί και την τρομπέτα χρησιμοποιήθηκαν τα πυκνωτικά 

μικρόφωνα NEUMAN K-14 και AKG c414 αντίστοιχα. Τα 

μικρόφωνα αυτά συνδέθηκαν απευθείας στην κονσόλα και το βιολί 

με την τρομπέτα ηχογραφήθηκαν μονοφωνικά. Με το πιάνο 

δουλέψαμε λίγο πιο διαφορετικά. Η συνδεσμολογία παραμένει η 

ίδια δηλαδή απευθείας στην κονσόλα. Όμως σε αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ένα ζεύγος μικροφώνων τα Beyer 

Dynamic MC740n. Αυτό έγινε για να καλυφθεί το εύρος της 

ταστιέρας και των συχνοτήτων του πιάνου αλλά και επειδή 

χρειάστηκε να ηχογραφήσουμε το πιανο στερεοφωνικά. 

  

3.5  Η ΜΙΞΗ 

 

3.5.1 EDITING  

          Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης είναι λογικό ότι θα γίνουν 

κάποια λάθη από τους μουσικούς όπως λάθος νότες ή χαμηλές 

δυναμικές κτ.λ.   Με τη διαδικασία του editing δίνεται η δυνατότητα 

στον ηχολήπτη να εντοπίσει και να διορθώσει αυτά τα λάθη.   Ετσι 



ο ηχολήπτης μπορεί να ζητήσει επανάληψη της λήψης εκεί που 

χρειάζεται.   

     Στην προκειμένη περίπτωση επειδή δούλεψαμε με τις λούπες 

και οι μουσικοί έπαιζαν σχετικά πολύ μικρά θέματα τα λάθη ήταν 

ελάχιστα και δεν χρειάστηκαν πολλές λήψεις. 

   Φυσικά δεν είνα μόνο τα λάθη των μουσικών που χρειάζονται 

διόρθωμα.  Στις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις η επανάληψη των 

μερών που ηχογραφήθηκαν με loops δημιούργησε κάποια 

σφάλματα. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι ένας θόρυβος 

που δημιουργείται κατά την ένωση τoυ ενός  loop με το άλλο.   

 Με τη βοήθεια των  protools  είναι εύκολο να διορθώσουμε αυτό 

το θόρυβο.   Η διαδικασία είναι απλή.  Εντοπίζουμε το σημείο που 

θέλουμε να διορθώσουμε και μεγενθύνουμε την κυματομορφή.  

Στην αρχή και στο τέλος της κυματομορφής μπορούμε να 

επιλέξουμε έτσι, ώστε να έχουμε ένα   fade in (βαθμιαία αύξηση 

της έντασης του ήχου) ή fade out (βαθμιαία μείωση της εντασης 

του ήχου)  αντίστοιχα μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου. 

 

 

 
 



 

   Σε πραγματικό χρόνο  το αυτί δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη 

διαφορά όμως είναι αρκετό ώστε να απαλείψει το θόρυβο .  Αυτή η 

διαδικασία εφαρμόστκε σέ όλα τα κανάλια όπου χρειάστηκε.  

 

3.5.2 PROCESSING (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 

   Αφού διορθώθηκαν τα λάθη της ηχογράφησης μπορούμε να 

περάσουμε στην επόμενη φάση της, που είναι η επεξεργασία.    

Στο κομμάτι αυτό δίνεται η δυνατότητα στον ηχολήπτη να 

επεξεργαστεί το κάθε ηχογραφημένο σήμα ξεχωριστά και να 

προσθέσει ή να αφαιρέσει διάφορα εφφέ, ισοσταθμιστές κ.λ.π.   

Αυτό το μέρος είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα να 

διαμορφώσουμε τις χροιές των οργάνων με απίστευτα πολλούς 

τρόπους και κατά συνέπεια να αλλάξουμε το ύφος του κομματιού.  

Τα protools διαθέτουν πληθώρα από διάφορα  plug-in effects για 

κάθε είδος και ύφος που θα θέλαμε να επεξεργαστούμε.  Μια καλή 

επεξεργασία μπορεί να μετατρέψει την αρχική ηχογράφηση σε 

πρώτης τάξεως παραγωγή.   Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν 

να προσθέσουμε  μια μονάδα τεχνητής αντήχησης (reverb 

 



 
 

Η σωστή επιλογή του reverb  που θα χρησιμοποιηθεί είναι πολύ 

σημαντική αν θέλουμε να αποφύγουμε ένα ξύλινο ανιαρό ήχο ή 

έναν ήχο που θα αφήνει πολλές «ουρές». Για το λόγο αυτό κάναμε 

ένα καινούριο βοηθητικό (auxiliary)  κανάλι και επιλεξαμε το 

επιθυμητό plug-in. 

  Με τις κατάλληλες ρυθιμίσεις στείλαμε το βάθος στα όργανα που 

θέλαμε.  Εκτός από τη γενική ρύθμιση του βάθους που γίνεται στο 

καινούριο κανάλι που δημιουργήσαμε μπορούμε ξεχωριστά σε 

κάθε όργανο που έχουμε επιλέξει να ρυθμίσουμε την ποσότητα 

του βάθους που θέλουμε καθώς και άλλες παραμέτρους σε 

συνάρτηση με το βάθος.  

      Στα παραδείγματά μας χρησιμοποιήθηκε βάθος σε όλα τα 

κανάλια εκτός από τη ντραμς και το μπάσσο.  Επειδή αυτά τα 

όργανα προέρχονται από επεξεργασία αρχείου  midi     σε  wav 

δεν ήταν δυνατό κατά τη μετατροπή να ηχογραφηθούν  by pass 

(χωρίς εφφέ)   γιατί χανόταν  η χροιά των οργάνων.  Γι αυτό το 



λόγο ηχογραφήθηκαν  με το βάθος που ήδη είχαν.  Ετσι έγινε 

προσπάθεια ώστε το reverb στα υπόλοιπα όργανα να ταιριάζει με 

αυτό της  ντραμς   και του μπάσσου.   

    Το επόμενο εφφέ που χρειάστηκε να προσθέσουμε ήταν το 

delay      (καθυστέρηση). 

Με τον ίδιο τρόπο όπως και το reverb  φτιάξαμε ένα καινούριο 

auxilliary  κανάλι που το ονομάσαμε  delay. 

   Βάλαμε  delay  στις κιθάρες και την τρομπέτα.    

 

 

 
    

   Η αλλαγή των ήχων στα όργανα αυτά ήταν τεράστια καθώς οι 

ουρές που άφηναν μαλάκωσαν πολύ τον ήχο τους και έκαναν πιο 

αποτελεσματικό το βάθος. 

    Το τελευταίο που χρησιμοποιήθηκε στην επεξεργασία ήταν οι 

ισοσταθμιστές.  Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποήθηκαν παραμετρικοί 

ισοσταθμιστές 4 περιοχών.  (Τα  pro tools  παρέχουν επίσης 

πληθώρα ισοσταθμιστών διαφόρων περιοχών) 

 



 
  

  Η χρήση του ισοσταθμιστή ήταν απαραίτητη διότι κάποιες 

περιοχές συχνοτήτων δημιουργούσαν πρόβλημα. 

    Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κάποιες περοχές του μπάσου, 

της κιθάρας, της τρομπέτας και του βιολιού. Η εισαγωγή 

ισοσταθμιστή είναι ξεχωριστή για κάθε όργανο και μπορεί να 

προστεθεί στο κανάλι που επιθυμούμε ως insert plug-in. 

 

 

 

3.5.3 MASTERING (ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)   

 

    Το mastering αποτελεί το τελικό στάδιο της ηχογράφησης, δηλ. 

την τελική επεξεργασία που θα γίνει στο σύνολο του ήδη 

μιξαρισμένου και επεξεργασμένου υλικού που έχουμε.   

   Ως τωρα έχουμε  δύο παραδείγματα  (projects) ηχογράφησης.  

Το κάθε project  αποτελείται από μερικά κανάλια.  Για να 

προχωρήσουμε στη διαδικασία του  mastering  πρέπει να 

μιξάρουμε τα κανάλια μας σε ένα στέρεο κανάλι ώστε να 



μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε στο τελικό 

σύνολο. 

   Για να γίνει αυτό επιλέγουμε το σύνολο που θέλουμε να 

μιξάρουμε και ακολούθως από το menu  επιλέγουμε την εντολή 

bounce to disk.  Αυτομάτως τα pro tools    θα μιξάρουν όλα τα 

κανάλια σε ένα στέρεο κανάλι.     

    Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα καινούριο empty project και 

κάνουμε import  το αρχείο που μόλις πριν μιξάραμε.  Αυτομάτως 

εμφανίζεται ένα στέρεο κανάλι με την ηχοράφηση μας.  Τώρα όλα 

είναι έτοιμα για να αρχίσει η επεξεργασία της τελικής 

κυματομορφής.   

    Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να επιλέξουμε από το 

menu ένα  plug-in που λέγεται normalize. 

 

 

 
 

 Τα pro tools   εκτελώντας την εντολή normalize  θα ψάξουν να 

βρουν τις κορυφές κυματομορφής και με βάση αυτές θα αυξήσουν  

ισοροπημένα τη γενική στάθμη της έντασης σε όλη την 

κυματομορφή.  

 

 



 
 

 

 

    Στη συνέχεια αφού τελειώσουμε με το normalize θα 

χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο plug-in το paz.   Το paz  είναι πολύ 

χρήσιμο γιατί απεικονίζει τη στερεοφωνία, τη διαφορά φάσης,  την 

απόκριση συχνότητας και τα  master meters. Προσοχή όμως το 

paz  δεν ρυθμίζει τίποτε από τα παραπάνω απλώς τα απεικονίζει 

έτσι ώστε αν υπάρχουν προβλήματα να μπορέσουμε να τα 

διορθώσουμε πριν ολοκληρωθεί το mastering. 

 



 
 

   Αν μας ικανοποιεί η εικόνα που βλέπουμε στο paz δηλαδή αν 

έχουμε πετύχει τη στερεοφωνία που θέλουμε, αν δεν έχουμε 

ακυρώσεις συχνοτήτων και τα master meters (ένδειξη γενικής 

στάθμης) παίζουν σε ικανοποιητική στάθμη τότε μπορούμε να 

προχωρήσουμε με το επόμενο που είναι πολύ σημαντικό και 

λέγεται  ultramaximizer.              

 Το ultramaximizer  στην ουσία είναι ένας συμπιεστής 

(compressor) με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την συμπίεση  

(threshold),  τα όρια των κορυφών (outceiling) και το πόσο 

απότομη θα είναι ή συμπίεση (release).  Με το ultramaximizer 

έχουμε τη δυνατότητα να συμπιέσουμε τη γενική στάθμη στα όριά 

της και αποφεύγοντας την παραμόρφωση να πάρουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Τα τρία παραπάνω plug-ins χρησιμοποιούνται κατά κανόνα κάθε 

φορά που γίνεται η διαδικασία του mastering με το pro tools.                                  

Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και ότι άλλο μας ικανοποιεί 

ή μας φαίνεται χρήσιμο στην τελική κυματομορφή όπως επιπλέον 

βάθος ή τη χρήση ισοσταθμιστή κ.λ.π.  Στα παραδείγματα της 

συγκεκριμένης ηχογράφησης δε χρησιμοποιήθηκε τίποτα άλλο στο 

mastering εκτός από τα  normalize, paz και ultramaximizer.               

     Ετσι λοιπόν το μόνο που απομένει, είναι να πάρουμε το master, 

το τελικό μας αποτέλεσμα και να το αποτυπώσουμε σε κάποιο 

υλικό ψηφιακής μορφής, όπως ένα compact disk. Καλή ακρόση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Καλώς ήρθατε στα Digi 002 και Digi 002 Rack 
 
Καλώς ήρθατε στις πλατφόρμες ψηφιακού σχεδιασμού Digi 002 και Digi 002 
Rack, σταθμούς  «pro tools», για μουσική, ήχο, παραγωγή πολυμέσων. 
 

Συσκευές Digi 002 και Digi 002 Rack 
 
 Αυτές περικλείουν τα ακολούθα : 

• Μονάδες Digi 002 και Digi 002 Rack (εξαρτάται από το τι αγοραστικε ) 
• CD-ROMS εγκατάστασης που περιέχουν το software των  pro tools LE, 

Digi RTAS (Audio σουίτα πραγματικού χρόνου ) και Audio σουϊτα για 
plug-ins και οδηγίες σε μορφή PDF. 

• Οδηγίες για εγκατάσταση των Digi 002 και Digi 002 Rack, διαμόρφωση 
και βασική διδισκαλίες για τα Digi 002 και Digi 002 Rack. 

• Καλώδια θωρακισμένα για σύνδεση με υπολογιστή  
• Καλώδια για σύνδεση στο εναλλασσόμενο (AC) ρεύμα  
• Κάρτα καταχώρισης σχεδιασμού του Digi 

 
Χαρακτηριστικά των Digi 002 και Digi 002 Rack 

 
Χαρακτηριστικά AUDIO και MIDI 
 Οι μονάδες Digi 002 και Digi 002 Rack είναι εφοδιασμένες με τις  
ακόλουθες εισόδους και εξόδους :  

• Οκτώ (8) αναλογικές είσοδοι (4 με μονάδες προενίσχυσης ) με 
μετατροπείς Α/D που υποστηρίζουν πάνω από 24bit, 96KHz audio.  

• 48V τροφοδοσία Pfantom στους προενισχυτές Mic  με κατάλληλους 
διακόπτες.  

• Ζεύγη εισόδων –10dBv  για σύνδεση Tape ( κασσετοφώνων) ή για 
είσοδο πηγών CD. 

• Οκτώ αναλογικές έξοδοι audio, με μετατροπείς D/Α (ψηφιακού 
αναλογικού)  24-bit, 96KHz audio 

• Ζευγάρια εξόδων Monitor  (+4dBu) καθρεφτισμού (αποστολή Monitor 
των κυρίων εξόδων 1-2) με έλεγχο Volume (έντασης), για απ’ευθείας 
σύνδεση  σε μεγάφωνα ισχύος.      

• Ζευγάρια εξόδων καθρεπισμού των κύριων εξόδων 1-2 (-10dBV) για 
συνεχή έξοδο για συσκευές -10dBV.  

• Έξοδοι στέρεο για ακουστικά με έλεγχο στάθμης.  
• Οπτικoί συνδετήρες για 8 κανάλια ADAT I/O ( πάνω από 48KHz ), ή 2 

κανάλια οπτικά S/PD/F I/O (πάνω από 96KHz). 
• Βύσματα RCA με 2 κανάλια S/PDIF ψηφιακών I/O, υποστηρίζουν 

πάνω από 24-bit  96KHz audio. 
• Μια (1) πόρτα εισόδου MIDI και 2 πόρτες εξόδου MIDI προσδίδοντας 

πάνω από 16 κανάλια εισόδου MIDI και πάνω από 32 κανάλια MIDI 
εξόδου. 



• Τζακ εισόδου διακόπτη ποδιού για οδήγηση εισόδου – εξόδου ενώ 
γίνεται εγγραφή. 

 
 

Χαρακτηριστικά επιφανειακού ελέγχου  ( Μόνο για το Digi 002) 
 
 Τα Digi 002 έχουν ολοκληρωμένο έλεγχο  επιφανείας και περικλείονται 
τα ακόλουθα : 

• Οκτώ Faders με μετακίνηση μέσω αισθητήρων αγγίσματος και τα 
οποία εξυπηρετούν και: solo, mute και ελέγχους επιλογής καναλιών 
και εγραφής   

• Οκτώ περιστρεφόμενα ποτενσιόμετρα  ελέγχου πολύ-λειτουργίας 
για Pan-send-plung-in. 

• Έλεγχοι μεταφοράς και εξερεύνησης  
• Δέκα ταινίες τρέχουσες που δίνουν  πληροφορίες των καναλιών  

που φαίνονται επάνω. 
 
Χαρακτηριστικά μίξης stand-Alone (Μόνο για το Digi 002) 
 

Το Digi 002 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ψηφιακός μίκτης  8 
καναλιών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• 8 αναλογικές είσοδοι ( 4 με προενισχυτές MIC ) για έλέγχους volum  
– pan – solo και Mute. 

• Τρεις μπάντες   EQ   ικανές για τα κανάλια εισόδου 1-8.  
• Compressor / Limiter ( Συμπιεστής – περιοριστής ) στα κανάλια 

εισόδου 1-4. 
• Υψηλή ποιότητα Reverb και Delay 
• Τέσσερις sends έξοδοι για κάθε κανάλι εισόδου. 
• Sends 1-2 για τα εσωτερικά delay και Reverb. 
• Sends 3-4 για εφφέ εξόδου. 
• Στερεοφωνικές έξοδοι με ελέγχους Master Fader που περικλείουν : 
• Ζεύγος κύριας εξόδου ( +4dBV σταθερού σήματος). 
• Καθρεφτισμένες έξοδοι μόνιτορ (+4dBV). 
• Κύριες έξοδοι 1-2 με έλεγχο volume για απ’ευθείας σύνδεση σε 

μεγάφωνα ισχύος.  
• Εναλλασσόμενο ζεύγος εξόδου (-10dBV)  (η συμμετρία) των κυρίων 

εξόδων 1-2 για συσκευές (-10dBV). 
• Στέρεο έξοδοι ακουστικών με στάθμη ελέγχου.  
• Δέκα τρέχουσες ταινίες για πληροφορίες pan/volum και έλεγχο  

effects, στάθμες  send και ονόματα track που φαίνονται επάνω. 
• Μετρητή καναλίου ικανό να χρησιμοποιεί περιστρεφόμενο κώδικα 

(στο Meter mode). 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Ικανότητες του PRO TOOLS  LE 
 

Το software αυτό έχει τις εξής ικανότητες σχετικά με το digi 002 και digi 
002 Rack: 

• Καταγράφει και μπορεί να παίξει  πάνω από 32 mono, ψηφιακά 
audio tracks, που εξαρτώνται  μόνο απ’ την ικανότητα του 
κουμπιουτερ μας. 

• Οι sessions (ολοκληρωμένες εργασίες) μπορούν να περικλείουν 
πάνω από 128 Audio Tracks (με 32 ικανά Tracks φωνής 
maximum), 256 MIDI Tracks,128 βοηθητικές είσόδους Tracks και 
64 Master Faders  Tracks). 

• 16 bit ή  24 bit Audio ανάλυση και δειγματοληψία 96 KHz. 
• Μη γραμμική – τυχαία προσπέλαση και αυτόματη μίξη.  
• Επεξεργασία audio, με πάνω από 5 RTAS plung –ins ανά Track 

εξαρτώμενα από την ικανότητα του κουμπιούτερ 
• Πάνω από 16 εσωτερικά busses για μιξάρισμα.     
“Τα PRO TOOLS LE  χρησιμοποιούν τη CPU του κουμπιουτερ για μίξη 

και επεξεργασία audio tracks. Έτσι κουμπιουτερ με ισχυρή μνήμη και 
γρηγορότερες ταχύτητες clock κάνουν περισσότερες επεξεργασίες. 
 

Απαιτήσεις συστήματος 
 
 Τα Digi 002 και Digi 002Rack μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
σύστημα.Windows ή Macintosh.  
 Για πλήρεις  απαιτήσεις συστήματος επισκεφθείτε www.digidesign.com  
 
Πληροφορίες συμβατότητας  
 
 Μόνο το Digidesign μπορεί να να δώσει hardware και software 
υποστήριξη,λειτουργίεςσυστημάτων κ.λ.π.   
 
Απαιτήσεις MIDI 
 
Τα Interfaces USB MIDI μπορούν να εργαστούν σε windows ή Macintosh με 
το pro tools LE σύστημα. 
 
Μελέτη οδηγού σκληρού δίσκου 
 
Διαμόρφωση και διατήρηση του σκληρού οδηγού 
 
  Συνιστάται περιοδικά, επειδή αρχίζετε με ένα νέο πρόγραμμα, να γίνεται 
περιοδικά defragment του δίσκου (συμμάζεμα των τεμαχίων των αρχείων). Αν 
χρησιμοποιείτε ATA/IDE ή firewire σκληρό οδηγό, αρχικά ο οδηγός με τα 
windows disck managemet (windows) ή ο δίσκος με τις εφαρμογές utility 
περικλείονται με το σύστημα Apple software (Macintosh). 
 
 

http://www.digidesign.com/


 
 
Αποφυγή εγγραφής στο δίσκο συστήματος  
 
  Πολλές φορές τα pro tools LE θα μας προτείνουν να γράψουμε στο δίσκο 
του συστήματος, αυτό όμως γενικά δεν συνιστάται.Εγγραφή στο δίσκο αυτό 
(σύστημα ) έχει σαν αποτέλεσμα, χαμηλότερες μετρήσεις tracks και plung-ins. 
 
Χώρος αποθήκευσης σκληρού οδηγού 
 
  Μono audio tracks γράφονται με 16-bit ανάλυση 44.1KHz όπου απαιτούνται 
5ΜΒ ανά λεπτό στο σκληρό δίσκο. Τα ίδια tracks με 24-bit απαιτούν 
7,5ΜΒ/sec. Εγγραφές με δειγματοληψίες 88.2 KHz ή 96 KHz απαιτούν 
διπλάσιους χώρους δίσκου. 
 Ο πίνακας 2 δείχνει τα διάφορα αποτελέσματα για ανάλογες εγγραφές.   
 
 

 
 
Πίνακας 2.Απαιτούμενος χώρος σκληρού οδηγού  για audio tracks 
 
  

Oδηγίες για τα PRO TOOLS 
 
  Το εγχειρίδιο “Getting Started with Digi 002 και Digi 0002Rack” δίνει οδηγίες 
για την εγκατάσταση και χρήση του προγράμματος, για την εγγραφή, σύνταξη 
και μίξη audio και midi tracks στα pro tools LE. 
  Διαβάστε με προσοχή τα ακόλουθα : 
Το “Basics Guide “ όπου με απλά βήματα γίνεται επεξήγηση του τρόπου 
εισόδου και εξόδου ήχου με το digi 002, σύνδεση μικροφώνου ή οργάνου, 
εγγραφή σε session  των  pro tools, εισαγωγή audio από ένα CD, δημιουργία 
audio CD από μια session  των  pro tools και άλλα προγράμματα. 
 
 Για επιπρόσθετες πληροφορίες δείτε τις ακόλουθες οδηγίες online. 

• Αναφορές στα pro tools και εξηγήσεις με λεπτομέρειες γι’ αυτά.  
• Οδηγίες για τα menu. 
• Οδηγίες για plung-ins σύνδεση και εξήγηση για τη χρήση των RTAS 

και τις audio σουίτες που περιέχονται στα pro tools LE  



• Οδηγίες χρήσης και εξηγήσεις για τη χρήση των προαιρετικών 
Digidesign plung – ins. 

• Οδηγίες για το DigiBase που δίνει λεπτομέρειες στη χρήση των pro 
tools και τη βάση δεδομένων τους, τους φυλλομετρητές για 
δεδομένα  

• Λίστες shortcuts των keyboard για τα pro tools. 
           

Οι versions σε μορφή PDF εγκαθίστανται αυτόματα με την 
εγκατάσταση των pro tools και μπορούν να προσπελαστούν   απ’ το help-
Menu. 
 
 
Συνθήκες χρήσης σ΄αυτό τον οδηγό 
 
  Οι οδηγοί  του Digidesign χρησιμοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες για να 
δείξουν τα menu και τις επιλογές όπως και τις keycommands. 
 
 

 
 
 Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται για  σπουδαίες πληροφορίες  
διαφόρων  σημείων, όπου δίδετα βοήθεια για περισσότερες επεξηγήσεις.  
 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Διαμόρφωση των Windοws 
 
  Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες μόνο για το σύστημα των windows. 
Για το σύστημα Macintosh δείτε το κεφάλαιο 3. 
 

Εγκατάσταση 
 
 Η εγκατάσταση του Digi 002 και Digi 002 Rack ακολουθεί τα εξής 
βήματα : 

1) “Τεστ του Digi 002. 
2) Διαμόρφωση “Ρυθμίσεων του συστήματος windows” . 
3) “Σύνδεση του Digi 002 και 002Rack στο κουμπιουτερ” . 

 
 
      Όταν συνδέουμε  το Digi 002 στο κουμπιουτερ, πρέπει οπωσδήποτε 
το κουμπιουτερ  να είναι κλειστό στην αρχή!!!  
 

4) “Εγκατάσταση των pro tools LE ” . 
5) “Διαμόρφωση pro tools LE” . 
6) “Σύνδεση Audio και Midi στο Digi 002 και 002Rack. 

 
Τεστ του Digi 002 (μόνο) 

 
 Πάντα το κουμπιουτερ  κλειστό στη αρχή της σύνδεσης του Digi 002   

 
 Set up του Digi 002 και test αυτού 
 

1) Συνδέουμε στο AC  ρεύμα το Digi 002 
2) Ανάβουμε  τη μονάδα πατώντας το διακόπτη ισχύος στην πίσω μεριά 

του συστήματος. Μετά από μια μικρή ακολουθία έναυσης το σύστημα 
δείχνει ”Digi 002 standy” και ο διακόπτης stand alone φωτοβολεί και 
δείχνει το mode. 

3) Πατάμε τον διακόπτη stand alone πάνω δεξιά της συσκευής. Στο 
κανάλι, στην ταινία εγγραφής θα δείχνει “Enter stand alone mode” 

4) Πατάμε “Yes” στον επιλογέα καναλιού για εισαγωγή του stand alone 
mode. Στο κανάλι θα φανούν τα default ονόματα (τα εξ αρχής) των 
εισόδων “In1” και ”In8” 

5) Για να επιστρέψουμε στο Digi 002 στο αρχικό mode, πατάμε τον 
διακόπτη stand alone για δευτερόλεπτα. Στην ταινία του καναλιού θα 
φανεί “Exit stand alone mode”.   

    
 
 
 



 
 

Ρυθμίσεις Συστήματος windows 
 
  Ρυθμίζουμε  ως ακολούθως  το σύστημα windows: 
 
Απαιτούμενες ρυθμίσεις. 
 Αυτές πρέπει να ακολουθήσουν πριν εγκαταστήσουμε το pro tools. 
 
Συνιστώμενες ρυθμίσεις.  
Αυτές θα πρέπει να γίνουν για βελτιστοποίηση του συστήματος,  κυρίως αν 
πρόκειται για παλιότερο κουμπιουτερ. 
  Αν εμφανιστούν προβλήματα με τη διαμόρφωση όλων των απαιτούμενων 
ρυθμίσεων μπορούμε να ανατρέξουμε στο παράρτημα Α. 
 
Απαιτούμενες ρυθμίσεις 
 
  Για ασφαλή εκτέλεση των pro tools LE διαμορφώνουμε  τις ακόλουθες  
ρυθμίσεις του control panel που παρουσιάζει η έκδοση των windows XP που 
χρησιμοποιούμε. 
 
Ακύρωση του Hyper-Threading 
 
  Για κουμπιουτερ Pentium IV με Hyper-threading ακυρώνουμε αυτό στο Bios. 
 
Ενεργοποίηση DMA 
 
  Ενεργοποιούμε την DMA (direct Memory Acces ή  συνεχής προσπέλαση 
Μνήμης) απελευθερώνοντας το πλάτος    της CPU έτσι που να μπορεί το 
κουμπιουτερ να κάνει όλες τις εργασίες των pro tools. 
 Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή DMA τίθεται on, 
ανιχνευόμενη από τα windows XP 
 
Ενεργοποίηση του DMA για IDE σκληρών οδηγών 
 

1) Επιλογή start => control panel. 
2) Εμφάνιση συστήματος.  
3) Κλικ στο tab hardware 
4) Κάτω απ’ το Device Mananger, επιλέγουμε Device Mananger. 
5) Στο παράθυρο Device Mananger διπλό κλικ στο πρωτεύον IDE κανάλι 

για τον IDE σκληρό οδηγό. 
6) Κλικ στις Advanced ρυθμίσεις. 
7) Για κάθε μηχάνημα  θέτουμε το Mode “DMA if available” κλικ στο OK. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό ανιχνεύεται αυτόματα απ’ τα 
windοws. 

8) Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5-7 για επιπρόσθετα κανάλια IDE. 
9) Κλείνουμε το παράθυρο computer  Mananger.  

 
Απενεργοποίηση του συστήματος standly  και Power Mananger  
 



  Όταν χρησιμοποιούνται τα pro tools LE στο σύστημα windows θα πρέπει το 
standly της ισχύος να τίθεται πάντα on. Αυτό βοηθάει τις εγγραφές ή 
αναπαραγωγές που απαιτούν  μακρό χρόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν  
παύσεις όταν το σύστημα τίθεται off. 
 
 
 
 
Διαμόρφωση του power mananger 
 

1) Επιλογή start => control panel 
2) Εμφάνιση επιλογής power 
3) Κλικ στο power tab σχήματα 
4) Απ’ τα σχήματα ισχύος του αναδυόμενου μενού επιλέγουμε Always on 
5) Κλικ on. 

 Έτσι το σύστημα standly,  Hibernate, και “Turth of hard disks” τίθενται 
σε θέση never (ποτέ). 
 
Απενεργοποίηση “Clear tape”  
 
  Όταν χρησιμοποιούνται τα pro tools πρέπει να τίθενται σε θέση off (να 
απενεργοποιούνται) τα effects ”clear type”. 
 Για να απενεργοποιήσουμε το clear tape ακολουθoύμε τα ακόλουθα : 
 

1) Επιλογή start => control panel 
2) Εμφάνιση. 
3) Κλικ στο Appearance. 
4) Κλικ στο Effects. 
5) Αποεπιλέγουμε το “use the following methods to smoot edges of 

screen fonts”. 
6) Κλικ ΟΚ για αποθήκευση ρύθμισης και κλείνουμε το.  
7) Κλικ ΟΚ.  

 
  Όταν τελειώνουμε τις απαιτούμενες ενημερώσεις συστήματος επανεκινούμε 
τα windows. 
 
Συνιστώμενες διαμορφώσεις 
 
  Τα pro tools θα πρέπει να προφυλάσσονται από άλλα προγράμματα που 
είναι εγκαταστημένα στo σκληρό μας δίσκο. Έτσι συνιστάται : 
 

• Να μην τρέχουν άλλα προγράμματα στον ίδιο χρόνο. 
• Να τίθενται OFF διάφορα προγράμματα windows όπως το windows 

messenger, ημερολόγιο και προγράμματα συντήρησης δίσκων κ.λ.π. 
• Να τίθενται OFF διάφορα μη ουσιώδη USB επινοήματα. 
• Αν η κάρτα Video υποστηρίζει αυτό ενεργοποιούμε  το BUS Mastering 

στο control panel. 
• Απενεργοποιούμε κάρτες δικτύων (εκτός της κάρτας 1394 “Fire wire” η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση εξωτερικού drive του 
συστήματος).      



 
 
  
 

Σύνδεση του Digi 002 ή Digi 002 Rack στο κουμπιούτερ 
 
  Πριν εγκαταστήσουμε το software των  pro tools LE και το software του Digi 
002 και 002 Rack, πρέπει να συνδέσουμε το Digi 002 στο κουμπιουτερ. 
 Όταν γίνει η σύνδεση του Digi θα πρέπει το κουμπιουτερ να είναι 
κλειστό. 
 
Σύνδεση του Digi  στο κουμπιουτερ 
 

1) Συνδέουμε το Digi 002 στο AC ρεύμα (Δ.Ε.Η.) 
2) Ανάβουμε τη συσκευή με το διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος 

της συσκευής.  Αμέσως θα ανάψει το Led που δείχνει ότι η μονάδα 
είναι ΟΝ. 

3) Εντοπίζουμε το καλώδιο Fire wire που είναι στη μονάδα μας. 
4) Βυσματώνουμε τη μια άκρη του καλωδίου σε μια απ’ τις πόρτες “1394” 

στο πίσω μέρος της συσκευής. 
 
 
 

 
 

Digi 002 καί Digi oo2 rack Firewe ports 
 

 
5) Κάνουμε ένα απ’ τα ακόλουθα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του 

συστήματος :  
 

• Βυσματώνουμε το άλλο άκρο του καλωδίου στην κατάλληλη 
πόρτα στο PC μας. 

• Βυσματώνουμε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια πόρτα 
σκληρού οδηγού του κουμπιουτερ μας. (Βλέπε στο “connecting 
fire wire drivers”.  

 
Σύνδεση οδηγών Fire wire 

 
 Συνδέουμε τους  σκληρούς οδηγούς Fire wire συνεχόμενα σε μια 
πόρτα Fire wire του κουμπιουτερ μας. Δεν συνδέουμε το σκληρό οδηγό Fire 
wire στη δεύτερη πόρτα Fire wire στο πίσω μέρος της συσκευής Digi 002 ή 
Digi 002 Rack, επειδή οι πόρτες Fire wire δεν αφήνουν να περνούν τα audio 
δεδομένα, όταν η μονάδα είναι κλειστή. 
 
 
 



 
 
Σύνδεση σκληρού οδηγού Fire wire 
 

• Αν το κουμπιουτερ μας έχει πάνω από μία πόρτα Fire wire, συνδέουμε 
το  Fire wire σκληρό οδηγό απ’ευθείας στον κομπιούτερ, και το Digi 
002 σε μια άλλη πόρτα Fire wire του κομπιούτερ,  

• Αν το κουμπιούτερ μας έχει μόνο μία πόρτα Fire wire, συνδέουμε  το 
σκληρό δίσκο και στη συνέχεια το Digi 002 σε Fire wire πόρτα του 
σκληρού. 

 Προσέχουμε πάντα να είναι ανοιχτή η μονάδα Digi όταν συνδέουμε ένα   
σκληρό οδηγό Fire wire, γιατί μπορεί να χάσουμε δεδομένα. 
 
Καλώδιο Fire wire 4-ακροδεκτών 
 
  Οι συσκευές Digi 002 και 002 Rack ακολουθούνται από ένα καλώδιο 6 
ακροδεκτών Fire wire. Μερικά Laptops έχουν πόρτα Fire wire 4 ακροδεκτών. 
Για να χρησιμοποιηθεί το Digi 002 με τέτοια κουμπιουτερ απαιτείται καλώδιο 4 
ακροδεκτών σε 6 ακροδέκτες. 
 
Σύνδεση άλλων συσκευών Fire wire στο Digi 002 ή 002 Rack 
 
  Η δεύτερη Fire wire πόρτα στον Digi 002 είναι κατάλληλη για συσκευές σε 
σύνδεση αλυσίδας, όπως ψηφιακές κάμερες ή Video εγγραφές. Συχνά όταν η 
τροφοδοσία ισχύος (220V) αυτών είναι OFF, τότε μπορεί να γίνει τροφοδοσία 
μέσω Fire wire θυρών  του κουμπιούτερ και επαναφόρτιση των μπαταριών 
της. 
 

Εγκατάσταση του Pro – Tools LE 
 
 Εγκατάσταση στα windows 
 

1) Κάνουμε  όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τα windows.  
2) Ξεκινούμε τα windows 
3) Περιμένουμε να βρεθεί ο διάλογος found new hardware wizard  (χωρίς 

να πατήσουμε Next) 
4) Εισάγουμε το CD-ROM του Pro-tools και κλικ στο set up  
5) Κλικ στο Next για να αρχίσει η εγκατάσταση. 
6) Επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσουμε και κάνουμε 

κλικ.Αν δούμε στο διάλογο κάτι περί κινδύνου  κάνουμε κλικ για 
συνέχεια. 

7) Περιμένουμε να γίνει η πλήρης εγκατάσταση πριν πατήσουμε για  το 
επόμενο βήμα. 

8) Κλικ να βγούμε, όταν ζητηθεί να εγκατασταθεί το Quick-Time. Αν 
απαιτείται κάνουμε την εγκατάσταση αργότερα. 

9) Κάνουμε restart στο κουμπιούτερ.       
 
Set up του Midi studio (προαιρετικά) 
 



Αν υπάρχουν στα πλάνα μας να χρησιμοποιήσουμε   Midi συσκευές με τα pro 
tools τότε κάνουμε set up για διαμόρφωση του Midi (πληροφορίες στο 
παράρτημα Ε ). 
 
Εγκατάσταση  Quick Time(προαιρετικά) 
 
 O Quick Time 6.5 απαιτείται στα pro-tools όταν χρειάζεται να μετακινήσουμε 
αρχεία σε διάφορες sessions. 
 
 
 
 

Προαιρετικά software στο CD – ROM του pro tools 
 
 Υπάρχουν μερικές επιλογές software στο CD 
 
Digidesign Asio Driver 
 
  Ο Digidesign Asio Driver ( Audio Sound Input Output  ή Audio ήχος εισόδου 
εξόδου), είναι οδηγός πολυκάναλου ήχου που μπορεί να υποστηρίζεται από 
άλλα προγράμματα της αγοράς. Όταν γίνεται εγκατάσταση των  pro-tools 
ταυτόχρονα εγκαθίσταται και ο οδηγός Digidesign Asio, 
Για λεπτομέρειες δείτε το παράρτημα Β. 
Για χρήση του Digidesign Asio χωρίς pro tools χρησιμοποιούμε τη version 
stand-alone. 
 
Driver  κυμάτων  Digidesign 
 
 Ο driver αυτός είναι ένας driver πολυκάναλου ήχου που υποστηρίζει 
προγράμματα MME (Multimedia extensions επεκτάσεις) 
Λεπτομέρειες στο παράρτημα Γ 
Για να εργαστούμε με τον Digidesign  waredriver των pro tools                          
χρησιμοποιούμε τη version stand-alone.      
 
Demo session   των pro tools 
 
 Το CD εγκατάστασης του προγράμματος περιέχει μια session Demo 
μέσω του οποίου μπορεί κανείς να επαληθεύσει ότι εργάζεται το σύστημα  
 Πριν εγκαταστήσουμε  τη session του demo στον οδηγό audio 
βεβαιωνόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί όπως περιγράφεται στο “Formatting an 
audio drive”  
 
Εγκατάσταση του Demo  
 

1) Βάζουμε το CD εγκατάστασης στον οδηγό μας CD drive, κάνουμε 
διπλό κλικ στο set up.exe στο  drive  D:\Additional files\pro tools LE 
Demo Session Installer. 

2) Κάνoυμε install 
3) ΟΚ μετά την εγκατάσταση 

 



  
 
 
Mac Opener 
 
 Η έκδοση Mac Opener 6.0.5 και οι υψηλότερες, δίνουν το ποσό των 
HFS/HFS + οδηγών στο σύστημα windows για τα pro tools, σαν ένας 
δίσκοςμεταφοράς. 
 Οι οδηγοί μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση 
αλλά όχι και εγγραφή ή παίξιμο. 
 Για να γίνει μοίρασμα sessions των pro tools, μεταξύ συστημάτων 
windows και Macintosh επιλέγουμε  “Enforce Mac\PC compatibly”, όταν 
δημιουργούμε τη session ή όταν αποθηκεύουμε μια κόπια  session στο 
διαμορφωμένο audio drive χρησιμοποιώντας τους τύπους NTFS ή FAT 32. 
 
Εγκατάσταση και διαμόρφωση του Demo Mac Opener που περικλείεται 
στα pro tools. 
 

1) Θέτουμε το CD-ROM εγκατάστασης  
2) Διπλό κλικ στο φάκελο εγκατάστασης του Mac Opener ακολουθούμε 

τις εντολές  
3) Επιλέγουμε start => programs=>Mac opener=> αναφερόμενοι στον 

οδηγό Mac Opener. 
4) Επαλήθευση ότι ο οδηγός Mac opener είναι ενεργός.Κάτω από τις 

ρυθμίσεις οδηγού επιλέγουμε ”Enable Mac Opener Driver” 
5) Κάτω απ’ την  Extension Mappinig επιλέγουμε “Do not add the pc 

extension to the Mac file name.” 
6) Κλικ στο ΟΚ για να βγούμε.  
7) Επιλογή start=>programs=>Mac Opener=> Mac file exe. Όταν 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κλείνουμε τον οδηγό εγκατάστασης. 
      

Λανσάρισμα των pro tools LE 
 
 Όταν λανσάρετε τα pro tools LE μας ζητείται πρώτα ο κωδικός αδειάς 
για επικύρωση του software. 
 Με τα νέα συστήματα Digi 002 και Digi 002 Rack ο κωδικός 
τοποθετείται στο εσωτερικό του περιβλήματος του getting started. 
 
Αρχικό ξεκίνημα  των pro tools LE  
 

1) Διπλό κλικ στο shortcut των pro tools πάνω στην επιφάνεια εργασίας (ή 
σε ένα φάκελο που έχουμε ) 

2) Βάζουμε τον κωδικό στο διάλογο   (όπως ακριβώς είναι εκτυπωμένος 
με κεφαλαία, με παύλες κ.λ.π) και κλικ στο έγκυρο.   

 
Ενημέρωση του Fireware των  Digi 002 και Digi 002Rack 
 

Όταν λανσάρουμε το software των pro tools αυτόματα, το σύστημα 
τσεκάρει τη Version τους και σας υπενθυμίζει όταν υπάρχει νεότερη. Όταν 
κάνουμε τις απαραίτητες ενημερώσεις  ελεγχουμε πριν κλείσουμε το σύστημα. 



Όταν κάποιο κατέβασμα προγράμματος ή επεξεργασία 
επαναπρογραμματισμού είναι πλήρες     μπορούμε να κάνουμε μήνυμα για 
επικοινωνία κ.λ.π. 
 

Διαμόρφωση των pro tools  LE 
 
Ρυθμίσεις pro tools  
 
 Τα pro tools μας προτρέπουν να ρυθμίσουμε  το σύστημα κατάλληλα,  
ώστε να  επηρεάσουμε τη χωρητικότητα επεξεργασίας, εγγραφής παιξίματος 
κ.λ.π. 
 Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι default (πρωταρχικές ) ρυθμίσεις 
του συστήματος μας προσδίδουν εξαίρετες ρυθμίσεις , αλλά μπορούμε  να 
ρυθμίσουμε αυτές στο μέγιστο για επεξεργασία των sessions  pro tools. 
 
Μέγεθος του Hardware Buffer 
 
 Το μέγεθός του Hardware Buffer (H/W buffer size) ελέγχει το μέγεθος 
της μνήμης cache, η οποία χρησιμοποιείται για επεξεργασία εργασιών  ανά 
πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο, όπως π.χ. Real time Audiosuite (RTAS) 
plug-ins ή  
 Ρυθμίσεις χαμηλότερων  μεγεθών  Buffers έχουν  μικρή αποθήκη 
μνήμης,  και είναι σε λανθάνουσα κατάσταση, για χρήση όταν κάποιος θέλει 
να κάνει εγγραφή. 
 Μεγαλύτερα μεγέθη μνήμης επιτρέπουν περισσότερη επεξεργασία 
audio και effects και χρησιμοποιείται στη μίξη κ.λ.π. 
 Επιπρόσθετα για να προξενήσουμε  αργή απόκριση του screen για να 
είναι σε λανθασμένη κατάσταση, ρυθμίσεις για ψηλότερα μεγέθη μνήμης 
Buffers μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια του αυτόματου plug-in, των 
δεδομένων Mute, και το χρόνο για Midi Tracks. 
 
Αλλαγή του μεγέθους του Hardware Buffer 
 

1) Επιλέξτε setups =>playback Engine 
 
 

 
 

Μηχανή διαλόγου Playback (εμφάνιση στο digi 002) 
 

2) Από το μενού επιλέξτε το μέγεθος του buffer 
3) Click OK    

 
Έλεγχος περιορισμού CPU 
 



 Η χρήση της  CPU ελέγχεται, περιοριζόμενη σε ένα ποσοστό επί τοις 
%, για διάθεση ως βοηθητικής, κατά την επεξεργασία των εργασιών των pro 
tools, όπως η RTAS (Real Time Audio Suite) λειτουργία.  

• Ρυθμίζοντας  μικρότερο ποσοστό χρήσης cpu, ρυθμίζεται μικρότερο 
ποσό άλλης cpu, που χρειάζεται για την επεξεργασία εντατικών 
εργασιών, (όπως  επανεμφάνισης οθόνης ) και περιορίζει την 
ποσότητα μνήμης του επεξεργαστή για εργασίες των pro tools. Η 
μνήμη είναι σε πλήρη χρήση όταν το μηχάνημα μας έχει προδιαγραφές 
χαμηλές ή όταν έχουμε ανοιγμένα και άλλα προγράμματα ταυτόχρονα. 

• Μεγαλύτερος ακόμα, περιορισμός χρήσης cpu δίνει μεγαλύτερη ισχύ 
επεξεργασίας στα pro tools και χρησιμοποιούν πλήρως τη cpu για 
επεξεργασία  μεγάλων sessions, ή περιπτώσεων πραγματικού χρόνου. 
Ο περιορισμός χρήσης cpu είναι 85% για κουμπιούτερ μονού 
επεξεργαστή και 99% για κουμπιουτερ με πολυεπεξεργαστές. 

 
Αλλαγή περιορισμού χρήσης  της CPU 
 

1) Επιλέγoυμε  setups =>playback Engine  
2) Από το αναδυόμενο μενού  CPU Usage  limit επιλέγουμε ποσοστό 

μνήμης προς διάθεση στα pro-tools 
3) Κλικ OK 

 
Μέγεθος buffer DAE για Playback 
 

Το μέγεθος buffer DAE playback ορίζει το ποσοστό μνήμης DAE που 
χρησιμοποιείται για να μαναντζάρει τους buffers του δίσκου που επηρεάζει 
την εκτέλεση του συστήματος. 
 Μικρότερο  μέγεθος μνήμης buffer DAE μπορεί να βελτιώσει την αρχική 
ταχύτητα εγγραφής ή playback. 
 Μεγαλύτερο μέγεθος μνήμης buffer DAE μπορεί να επιτρέψει 
μεγαλύτερη πυκνότητα σύνταξης  μιας session. 
 Οποιεσδήποτε τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να προξενήσουν, 
γενικότερα, μακρύτερο χρόνο επεξεργασίας. 
 
 
Αλλαγή μεγέθους buffer DAE playback 
 

1) Επιλογή setups=>playback ENGINE 
2) Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε το μέγεθος buffer  
3) Κλικ ΟΚ 

 
Ρυθμίσεις pro tools hardware 
 
 Χρησιμοποιώντας το διάλογο Hardware setup μπορούμε να επιλέξουμε 
την default αναλογία δειγματοληψίας και το πηγαίο ρολόι του συστήματος και 
να διαμορφώσoυμε τις ψηφιακές εισόδους για το σύστημα. 
 
Αναλογία δειγματοληψίας Default 
  



 Οι ρυθμίσεις αναλογίας δειγματοληψίας εμφανίζονται σαν default, όταν 
δημιουργείτai μια session. 
(Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν μέσω του διαλόγου Hardware setup 
όταν δεν υπάρχει ανοιχτή session) 
 Μπορούμε να αλάξουμε αυτές τις ρυθμίσεις όταν δημιουργούμε μια νέα 
session των pro tools, επιλέγοντας διαφορετική δειγματοληψία στη νέα αυτή 
session. (Λεπτομέρειες στον Reference Guide). 
 
Αλλαγή της δειγματοληψίας default 
 
Βεβαιωνόμαστε ότι η pro tools session είναι ανοικτή. 
 

1) Επιλέγουμε  setup=>Hardware setup. 
 
 

 
 

Διάλογος Hardware setup (για το digi002) 
 

2) Επιλέγουμε την αναλογία δείγματος απ’ το αναδυόμενο μενού  
3) Κάνουμε κλικ ΟΚ 

 
Πηγή clock 
 
 Χρησιμοποιώντας το διάλογο Hardware setup μπορούμε  να 
επιλέξουμε  το clock sonrce για το σύστημα. Αν γράφουμε  συνεχώς με τα pro 
tools, χρησιμοποιούμε  συνήθως τις εσωτερικές ρυθμίσεις. Αν μεταφέρουμε  
ύλη από εξωτερική συσκευή ψηφιακή, επιλέγουμε το clock της περίπτωσης.  
  
Επιλογή του clock πηγής  

1) Επιλογή setup=>Hardware setup 
2) Απ’ το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε clock sonrce 
3) Κλικ OK 

 
 
 
 Οι ψηφιακές συσκευές εισόδου θα πρέπει να συνδέονται σε 
συγχρονισμό με τα pro tools. Αν δεν γίνει αυτό, αφήνουμε να τεθεί η 
εσωτερική πηγή clock. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Εγγραφή από ψηφιακή πηγή  
 
 Αν γράφουμε από Optical ή S/PDIF συσκευές, χρειάζεται να 
επιλέξουμε μια πηγή clock. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να 
γίνεται συγχρονισμός του pro tools clock με τις εξωτερικές συσκευές. 
 
Διαμόρφωση των pro tools LE για ψηφιακή πηγή 
 

1) Συνδέουμε ένα ADAT  ή Optical S/PDIF διαμορφωμένη συσκευή στο 
συνδετήρα στο optical in,ή ένα RCA S/PDIF διαμορφωμένη συσκευή 
σε συνδετήρα στο πίσω μέρος του Digi 002. 

2) Επιλέγουμε=> setup=> Hardware setup 
3) Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε επιλέξει την RCA S/PDIF, οι πόρτες optical 

είναι ικανές για στάνταρ ADAT OPTICAL εισόδου. Όταν επιλέξουμε 
Optical S/PDIF, ο συνδετήρας ψηφιακής εισόδου RCA είναι μη 
ενεργοποιημένος. 

 Μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο ένα ζεύγος S/PDIF εισόδου (είτε 
RCA ή OPTICAL) 

4) Από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε εσωτερικό συγχρονισμό με τις 
εξωτερικές συσκευές. 

 Αν συγχρονίσουμε το clock των pro tools για τις εξωτερικές συσκευές 
επιλέγουμε ADAT, RCA (S/PDIF) ανάλογα με τη σύνδεση που 
κάνουμε. 

 Οι ψηφιακές συσκευές εισόδου πρέπει να συνδέονται αναμμένες, 
 
Διαμόρφωση Ι/Ο setup 
 
Χρησιμοποιώντας το διάλογο Ι/Ο set up μπορούμε να διαμορφώσουμε : input, 
output, insert, Patch signal bus κ.λ.π. το pro tools LE έχουν default I/O set up 
ρυθμίσεις. Χρησιμοποιείστε το διάλογο I/O, μόνο για μετονομασία των default 
ρυθμίσεων.   
 
Mετονομασία των I/O μονοπατιών στο Ι/Ο setup  
 

1) Επιλέξτε setup=>I/O setup 
 



 
 

Διάλογος setup I/O εισόδου Tab  
 

2) Κλικ στο input, output, insert  
3) Για αλλαγή ονόματος μονοπατιού ή υπομονοπατίου διπλό κλικ στο 

όνομα μονοπατιού, τυπώστε το νέο όνομα και πατήστε επιστροφή 
4) Κλικ ΟΚ      

 
 

Διαμόρφωση σκληρού οδηγού και συντήρηση 
 

 Συνιστάται να ξεκινήσουμε αρχικά με νέους δίσκους audio επίσης 
περιοδικά πρέπει να γίνεται defragment του audio  δίσκου (τακτοποίηση του 
δίσκου με το πρόγραμμα defragment που έχουν τα windows) 
 
Αποφυγή εγγραφής σε δίσκους συστήματος 
 
 Αν  και τα pro tools λένε ότι μπορούμε να γράψουμε στο δίσκο 
συστήματος, κάτι τέτοιο δεν συνιστάται. 
 Εγγραφή και Playback σε δίσκους συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα 
μικρότερες ταχύτητες, χαμηλότερες μετρήσεις, ίχνη (tracks) κ.λ.π. Σε δίσκους 
συστήματος θα πρέπει να γράφουμε μόνο όταν είναι ανάγκη, π.χ. αν το 
σύστημα μας έχει μόνο ένα σκληρό δίσκο. 
 
 
 

Απεγκατάσταση pro tools στα Windows XP 
 
Αν χρειάζεται να κάνουμε απεγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 
CD-ROM ή να κατεβάσουμε αρχείο installer (εγκατάσταση). 
 
Για να απεγκαταστήσουμε τα pro tools απ’ το κουμπιούτερ μας  
 

1) Βεβαιωνόμαστε  που είναι εγκαταστημένα τα pro tools 
2) Εισάγουμε το CD-ROM των pro tools 6-7, διπλό κλικ  “install pro-tools 

LE” 
3) Εισάγουμε το Pasword που μας δίνει ο  κατασκευαστής. 
4) Στο παράθυρο εγκατάστασης επιλέγουμε uninstall και κλικ εκεί πάνω 



5) Ακολουθούμε τη διαδικασία απεγκατάστασης. 
6) Στο τέλος κάνουμε κλικ στο Quit.    
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Μπροστινή όψη του Digi 002 Rack 
 

 
 Το Digi 002 Rack και η μπροστινή του όψη είναι όπως στο σχ.2.Εδώ 
φαίνονται οι έλεγχοι για τις εισόδους 1-4, επιλογές για δρομολόγηση των  
εξόδων και monitors εναλλασσόμενων πηγών εισόδων,όπως και ενδείκτες για 
αναλογίες δειγματοληψίας, και  καταστάσεις συνδέσεων και δεδομένων MIDI. 
 

 
 

Σχέδ.2   Μπροστινή όψη του digi 002 rack 
 
 

Έλεγχοι εισόδου  Mic / Line / Instrument    
 
 To Dig 002 Rack έχει τέσσερις   προενισχυτές υψηλής ποιότητας, με 
ρύθμιση του κέρδους και ισχύ phantom, (με balanced (ζυγισμένες)  εισόδους 
για τις εισόδους 1-2 και  3-4). Οι διακόπτες phantom βρίσκονται στο πίσω 
μέρος του Dig 002. Οι είσοδοι 1-4 δέχονται μικρόφωνα, όργανα (direct in) ή 
σήματα στάθμης Line. Οι είσοδοι   5-8 δέχονται μόνο σήματα στάθμης Line. 
 Αυτές οι είσοδοι εμφανίζονται σαν “Mic/Line 1-4” στο default set up       
(αρχικό set up) των  pro tools I/0. 
 
 



 
 

Έλεγχοι εισόδου του Dig 002 Rack για τις εισόδους 1-4 
 
 
Οι είσοδοι 1-4 έχουν τους ακόλουθους ελέγχους:  
 
Mic / Line / Instrument selector 
 
 Αυτός ο διακόπτης καθορίζει τις στάθμες λειτουργίας μικροφώνου ή Line 
(οργάνων). 
 
High Pass Filter Switch 
  
 Ο διακόπτης αυτός ενεργοποιεί ένα φίλτρο high pass (75Hz, 12 dB/octave ή 
12dB/ οκτάβα) στην είσοδο, για φιλτράρισμα του hum του AC ρεύματος. 
 
Input Gain Control 
 
 Αυτό το κόμβιο ρυθμίζει το κέρδος εισόδου σε μια περιοχή κέρδους +15 dB 
έως +60 dB. 
  

 Ο επιλογέας μικροφώνου δεσμεύεται μόνο αν έχει καλώδια με 
σύνδεση XLR στον συνδετήρα Mic. Αν αφήσουμε το διακόπτη 
αποδεσμευμένο χωρίς καμιά σύνδεση ίσως έχουμε θόρυβο. 

    
Έλεγχοι  Monitor 

 
 Οι έλεγχοι μόνιτορ του Rack Digi 002 προσδίδουν  μερικές επιλογές, 
για δρομολόγηση εξόδων και εναλλασσόμενες πηγές εισόδων 
 
 

 
 



Έλεγχοι monitor  headpfone digi 002 rack 
 
Έναλλασσόμενοι  ελεγχοι δρομολόγησης εισόδων  
 
 Πέραν  των 8 αναλογικών εισόδων, το Digi 002 προσδίδει χωριστά ένα 
ζευγάρι εισόδων -10 dBV (-10 ντεσιμπελ volt) για σύνδεση CD player ή 
κασετόφωνο. 
 
 
 
 
 
 
Alt Src to 7-8. 
 
     Αυτός ο διακόπτης, δρομολογεί το ζεύγος των -10dBV προς τις  είσόδους 
7 και 8 των  pro tools,χωρίς να στείλει αυτές στις εξόδους Monitor. Αυτό μας 
επιτρέπει να δρομολογούμε το σήμα εισόδου απ’ ευθείας στα pro tools χωρίς 
άλλα καλώδια.  
    Όταν ενεργοποιείται το Alt src στα 7-8, οι αναλογικές είσοδοι 7-8 είναι 
απενεργοποιημένες. (Συνδετήρες ¼ inch TRS στο πίσω μέρος του Digi 002 
Rack). 
 
Αlt Src to Mon.  
 
    Ο διακόπτης αυτός δρομολογεί το ζεύγος εισόδου -10dBV απ΄ ευθείας στις 
εξόδους Monitor και Headphone. 
 
Monitor και Headphone στάθμη ελέγχου 

 
Έλεγχος στάθμης Monitor. 
 
     Προσδιορίζει ένα ζευγάρι εξόδων Monitor που είναι η αντιστοιχία των 
κυρίων εξόδων (ή έξοδοι 1-2) τα ποια αποκρίνονται στις εξόδους 1-2 των pro 
tools. Tο κουμπί αυτό έλέγχου στάθμης monitor  ελέγχει την ένταση των 
εξόδων Monitor. 
  
Έλεγχος στάθμης Headphone.  
     
       Προσδιορίζει επίσης τις εξόδους 1-2 στα pro tools και εξαρτάται απ’ τις 
εξόδους Monitor. Το κουμπί αυτό ελέγχει την ένταση της ανεξάρτητης εξόδου 
headphone. 
 
Διακόπτης σίγασης του Monitor.  
  
    Ο διακόπτης αυτός, διακόπτει μόνο τις εξόδους monitor του digi 002 
Rack και δεν επηρεάζει τις κύριες εξόδους, ή τις εξόδους headphone. To 
Monitor σταματάει αυτόματα, όταν τίθεται up η μονάδα Digi 002 Rack.   
 
Διακόπτης Mono out. 



     
     Αυτός ο διακόπτης συνδυάζει προσωρινά, τα σήματα εξόδου 1 και 2 
ταυτόχρονα, στις εξόδους Monitor και headphone. Αυτό βοηθάει για έλεγχο 
της φάσης και τη σχέση στέρεο των εξόδων. Ο διακόπτης Mono out δεν δίνει 
effect  στις κύριες εξόδους.  
 

Ενδείκτες  κατάστασης 
  
           Ενδείκτες session δειγματοληψίας 
 
Τα Leds session sample δείχνουν την δειγματοληψία της τρέχουσας 
session, των pro tools. 
 

 
Digi 002 sample Rate Leds 

 
 
        Ενδείκτης κατάστασης σύνδεσης pro-tools 
 
     Η κατάσταση του Led αυτού  μαρκαρισμένου ως «1394», δείχνει ότι η 
επικοινωνία μεταξύ Digi 002 και pro-tools software, έχει γίνει μέσω Fire wire. 
 

 
 

 
 
 

Ενδείκτες δεδομένων MIDI 
 

    Αυτα τα Leds δείχνουν παρουσία δεδομένων MIDI στο Digi 002 Rack, στις 
MIDI in ή MIDI out πόρτες.  
 
 
 

 
Ενδείκτες Leds για τα MIDI Data 
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Πίσω όψεις των digi 002 και digi 002 Rack 

 
    Οι πίσω όψεις των  Digi 002 και το Digi 002 Rack  φαίνονται  στα σχ.3 και 
σχ.4 αντοίστιχα. 
 

 
Σχ.3 Digi 002 Rack Panel 

 

 
Σχ.4 Digi 002 Rack back panel 

 



 
    Στις προσόψεις αυτές είναι τοποθετημένα όλα τα audio, MIDI και οι 
συνδετήρες κουμπιούτερ για τη μονάδα. Η λειτουργία του κάθε βύσματος και 
όλοι οι διακόπτες επεξηγούνται στο τμήμα αυτό. 
 
Στάθμες λειτουργίας  
 
    Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι audio είναι καμωμένες για 14dB και 0dB. Αυτό 
σημαίνει ότι η ονομαστική αναφορά εισόδου (+4dB ή -10dB) μπορεί να είναι 
πάνω από 14 dB πριν συμβεί ψαλιδισμός εισόδου ή εξόδου.  
    Η μέγιστη είσοδος και έξοδος, σε μερικούς από τα 4 βύσματα του ¼ της 
ίντσας, που χρησιμοποιούν balance καλώδια TRS  των  +4 dBu στο digi 
002,είναι +18dBu (6,15 Vrms).  
 
Περιοχές δειγματοληψίας και υποστήριξης ανάλυσης 
 
     Οι μετατροπείς Αναλογικού / Ψηφιακού και ψηφιακού / αναλογικού,  σε 
όλες τις αναλογικές εισόδους και εξόδους του Digi 002 και Digi 002 Rack, και 
επίσης στις S/PDIF και στις Ι/Ο πόρτες, υποστηρίζουν περιοχές δειγματολη       
ψίας   44.1,  88.2,  και 96 KHz . Οι οπτικές πόρτες Ι/Ο υποστηρίζουν περιοχές 
δειγματοληψίας 44.1 και 48 KHz σε ADAT Optical Mode και πάνω από 96 
KHz σε Optical S/PDIF Mode. 
    Όλες οι είσοδοι και έξοδοι, αναλογικές και ψηφιακές, υποστηρίζουν πάνω 
από 24 bit ανάλυση audio. 
 
 

Αναλογικές είσοδοι 
    
Είσοδοι MIC 1-4 
 
    Είναι μπαλανταρισμένες είσοδοι τριών καλωδίων XLR σύνδεσης, για 
αναλογικές είσόδους, στάθμης μικροφώνων. Το κέρδος(Gain) ελέγχεται από 
τον έλεγχο εισόδου (στο panel). 
 
Eίσοδοι   Line / Instrument 1-4 
 
    Αυτές είναι balance για Τζαk του ¼ inch TRS για αναλογική στάθμη Line ή 
στάθμη οργάνων audio. Οι στάθμες λειτουργίας γι’ αυτές είναι σταθερό 
+4dBu. Το κέρδος ελέγχεται από το κουμπί της κάθε εισόδου στο panel. Μη 
balance συνδέσεις επίσης μπορούν να γίνουν με τη χρήση των στάνταρ 
βυσμάτων  ¼ inch  Mono.    
    Δεν συστήνονται για χρήση  καλωδιώσεις, για unbalance πιθανή είσοδο 
θορύβων κ.λ.π. 
 
Ισχύς Phantom 
 
    Αυτοί οι διακόπτες εφαρμόζουν  +48Volt στα ζευγάρια εισόδων 1-2 και 3-4 
για μικρόφωνα που απαιτούν phantom λειτουργία. 



     Τα δυναμικά μικρόφωνα (όπως το Shure sm57) δεν απαιτούν τάση 
phantom αλλά δεν βλάπτονται από αυτή. Τα πυκνωτικά μικρόφωνα απαιτούν 
αυτή την ισχύ για να λειτουργήσουν. 
     Προσοχή χρειάζεται μόνο στα μικρόφωνα ταινίας. Σ’αυτά τα μικρόφωνα,  η 
τάση phantom πρέπει  πάντα να τίθεται off, και να περιμένουμε τουλάχιστον 
30 sec πριν τα συνδέσουμε.  
 
Αναλογικές είσοδοι 5-8 
 
     Αυτές οι είσοδοι είναι  και παίρνουν jac balance k ¼ inch TRS για Line 
αναλογικές στάθμες audio. 
    Οι στάθμες λειτουργίας αυτών των εισόδων Line μπορεί να μεταβληθούν με 
τη χρήση των διακοπτών που είναι ακριβώς δεξιά από κάθε είσοδο και να 
παίρνουν τιμές από +4 dBu μέχρι  -10dBV. 
    Όταν οι είσοδοι 5-8 δέχονται συνδεσμολογίες unbalance, τότε υπάρχει 
πιθανότητα θορύβων. 
 
Είσοδοι ALT  
 
    Είναι unbalance  είσοδοι RCA, για συνδέσεις πηγών audio όπως CD ή  
κασετόφωνα decks. Το σήμα από αυτές τις εισόδους, μπορεί στη συνέχεια, να 
δρομολογηθεί στις εξόδους Monitor, ή στις εισόδους 7-8 (για είσοδο στα pro-
tools) από το πάνελ κορυφής του Digi 002, ή το panel μπροστά του Digi 002 
Rack. Οι στάθμες λειτουργίας για τις είσοδες αυτές είναι στάνταρ -10dBV. 
 

Αναλογικές έξοδοι 
   
Έξοδοι Monitor.  
 
    Αυτές είναι μπαλανταρισμένες, ¼ inch TRS για Line εξόδους. Αυτές οι 
έξοδοι αντιστοιχούν στις εξόδους 1-2 των pro-tools, επιτρέποντας να 
δρομολογήσουμε μίξεις σε ένα σύστημα studio monitor. Οι στάθμες 
λειτουργίας γι’ αυτές τις εξόδους είναι στάνταρ +4dBu. Η στάθμη εξόδου 
Monitor απ’ το κουμπί Monitor Level στην κορυφή του  panel άνελ για το Digi 
002 (ή στο μπροστινό panel για το Digi 002 Racks). 
 
Κύριες αναλογικές έξοδοι 1-2 
 
     Αυτές είναι balance για συνδέσεις ¼ inch TRS jacks Line audio εξόδους. 
Οι στάθμες λειτουργίας αυτών είναι στάνταρ +4dBu. 
    Όταν οι κύριες αναλογικές έξοδοι δέχονται μη ζυγισμένες συνδέσεις 
υπάρχει ο κίνδυνος θορύβων, για τις balanced-to-balanced συνδέσεις. Αν οι 
συσκευές που συνδέονται έχουν συνδέσεις εισόδων μπαλανταρισμένες 
πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια balanced.  
 
Αναλογικές έξοδοι 1-2 Alt (κύριες) 
 
    Αυτές είναι μη ζυγισμένες, και χρησιμοποιούν συνδετήρες RCA για 
συνδέσεις εξόδων όπως στέρεο δεκτών ή κασετόφωνα decks. Οι στάθμες  
 



λειτουργίας για αυτές τις εισόδους είναι στάνταρ -10dBV. 
 
 
Αναλογικές έξοδοι 3-8 
 
    Αυτές είναι ζυγισμένες, ¼ inch TRS jacks Line για αναλογικές συνδέσεις 
audio εξόδους. Οι στάθμες λειτουργίας γι’ αυτές τις εξόδους είναι +4dBu. Μη 
ζυγισμένες συνδέσεις υποστηρίζονται επίσης για σύνδεση  με τη χρήση 
βυσμάτων mono ¼ inch  
    Αν σχεδιάσουμε  να συνδέσουμε στις αναλογικές εξόδους 3-8 μηχανήματα -
10dBV, ίσως να θελήσουυμε να χρησιμοποιήσουμε μετ/στή εξασθένησης της 
στάθμης μεταξύ έξόδου Digi 002 Rack και της είσόδου της συσκευής που 
ορίζεται για αντιστάθμιση.    
 

Digital I/O 
 
S/PDIF     Digital  I/O. 
 
     Το ψηφιακό  Format (S/PDIF) της Sony Philips χρησιμοποιείται σε πολλές 
περιπτώσεις επαγγελματικών συσκευών των καταναλωτών όπως combact 
disc players και  DAT recorders. Οι είσοδοι και έξοδοι jacks είναι  unbalanced 
2 αγωγών phono (RCA), τα οποία χρησιμοποιούν πλήρη 24-bit, 2 ψηφιακά 
κανάλια δεδομένων. Προς αποφυγήν ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιούμε 
θωρακισμένο καλώδιο  με μέγιστο μήκος όχι πάνω από 10m. 
     Το Digi 002 και Digi 002 Rack, υποστηρίζουν καταναλωτικά προϊόντα με 
την S/PDIF Module Format (IEC 958 Type 2) και περιοχές δειγματοληψίας 
44.1 KHz και 48 KHz και επαγγελματικό Module S/PDIF Format (IEC-958 
Type 1) με περιοχές δειγματοληψίας 88.2 KHz και 96 KHz. 
 
Οπτικές Ι/Ο.  
 
    Αυτές είναι ένα ζευγάρι TOS- συνδετήρες στις συνδέσεις ADAT οπτικές (8 
κανάλια Ι/Ο) ή S/PDIF οπτικά (2 κανάλια) για να μπορεί κανείς να επιλέξει 
μεταξύ αυτών των οπτικών formats στο διάλογο του set up των protools 
hardware. Όταν μεταφέρεται το υλικό σε ένα από τα formats των  pro tools 
πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι επιλέγουμε το κατάλληλο ι/ο optical format 
όπως και το clock στο hardware set up. 
    Το οπτικό Ι/Ο σύστημα υποστηρίζει περιοχές δειγματοληψίας 44. 1 KHz και 
48 KHz σε ADAT οπτικό Module και περιοχές πάνω από 96 KHz σε οπτικό 
Mode S/PDIF. Οι οπτικές Ι/Ο πόρτες υποστηρίζουν 24 bit, 29 bit και 16 bit 
λύσεις σε αμφότερα τα Modes. Οι οπτικές Ι/Ο χρησιμοποιούν καλώδιο οπτικό 
“lightpipe” (δηλ. οπτική ίνα). 
 
Περί των  “lightpipe” συμβατών συσκευών        
 
    Το lightpipe είναι ένα εργοστασιακό στάνταρ 8 καναλιών, για συνδέσεις 
Audio ψηφιακών συνδέσεων, που εμφανίστηκε απ’ την εταιρία Alesis. Το 
lightpipe βρίσκεται σε πολλές συσκευές όπως decks οπτικών (ADAT) 
ψηφιακών πολυτράκ (MDMS), κάρτες ήχου, Α/D και D/A μετατροπείς και 
ψηφιακές κονσόλες. 



Συνδέσεις MIDI.  
 
       Τα Digi 002 μπορούν να δράσουν σαν MIDI Intertace. Με μια MIDI είσοδο 
και 2 MIDI εξόδους, τα Digi 002 δίδουν 16 κανάλια εισόδων MIDI και 32 
κανάλια εξόδων MIDI. 
      Οι πόρτες MIDI είναι ενεργές όταν τα pro-tools είναι ενεργά έχει 
προεγκατασταθεί ένας driver γι’ αυτές τις MIDI πόρτες όταν γίνεται η 
εγκατάσταση των pro tools LE και αναγνωρίζεται αυτόματα απ’ τα Windows. 
Αυτές οι συνδέσεις γίνονται με συνδετήρες των 5 ποδαρακίων MIDI 
καλωδίων.    
 

IEEE-1394 (Firewire) θύρες. 
 
    Αυτές οι πόρτες που λέγονται και θύρες “1394” είναι γνωστές ως θύρες 
Firewire. Αυτές χρησιμοποιούνται για συνδέσεις στα κουμπιούτερ και άλλες 
συσκευές. Οι πόρτες αυτές προσφέρουν υψηλές περιοχές δεδομένων  
αξιόπιστα, που τις κάνουν ιδανικές  για audio εφαρμογές. Οι Firewire 
συσκευές, μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά μαζί, χωρίς να χρειάζεται 
τερματισμός. 
 
Συνδέοντας τα Digi 002 και 002 Rack με Firewire σκληρού δίσκου 
 
    Οι θύρες Firewire στα Digi δεν μεταφέρουν audio δεδομένα, όταν είναι σε 
θέση off. Έτσι αν κανείς θέλει να συνδέσει συσκευές Firewire απ’ το 
κουμπιούτερ, είναι καλύτερα να συνδεθούν απ’ ευθείας οι σκληροί drivers 
firewire στο κουμπιούτερ και όχι στο Digi 002. Αυτό το γεγονός εμποδίζει λάθη 
σκληρών δίσκών και  χάσιμο δεδομένων στην περίπτωση που τα Digi 002 
είναι off. 
 
Σύνδεση  άλλων  συσκευών  στα Digi 002 και Digi 002 Rack   
 
     Η δεύτερη Firewire θύρα στα Digi 002 και Digi 002 Rack είναι ικανή για 
σύνδεση άλλων συσκευών όπως ψηφιακές κάμερες ή ψηφιακούς εγγραφείς 
VIDEO. Συχνά όταν τίθενται off, τα Digi 002 και Digi 002 Rack από το 
κουμπιούτερ μέσω των θυρών firewire, πρέπει να επαναφορτίσουμε τις 
μπαταρίες σε άλλες συσκευές firewire. 
 
Jack    footswitch.  
 
    Αυτός ο συνδετήρας επιτρέπει το διακόπτη ποδιού να ελέγχει τα audio και 
MIDI χαρακτηριστικά. 
 
Διακόπτης ισχύος και AC σύνδεση.  
Κοινό καλώδιο σύνδεσης όπως σε όλες τις συσκευές (με έλεγχο για 110v- 
240V). 
 
Eνδείκτης σύνδεσης. 
   Αυτός ο ενδείκτης ανάβει όταν αναγνωρίζονται συνδέσεις στα  Digi 002 και 
Digi 002 Rack. 
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Συνδέοντας τι στούντιο μας 

 
    Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί, την διαδικασία σύνδεσης   στα συστήματά Digi 
002 και 002 Rack  εγγραφέων και άλλων  συσκευών studio, και πώς επίσης 
να συνδέουμε πηγές audio για εγγραφές. 
 
Σύνδεση του Digi 002 στο κουμπιούτερ 
 
    Το set up studio μας, θα διαφέρει εξαρτώμενο απ’το είδος της εργασίας 
που κάνουμε και τις συσκευές που διαθέτουμε. 
    Τα σχήματα  που ακολουθούν δείχνουν δυο πιθανές διαμορφώσεις. Το 
σχ.5 δείχνει το digi 002 σαν κέντρο ενός μικρού studio με τα pro tools 
(διαμόρφωση). Το σχ.6 δείχνει ένα μικρό studio με το Digi 002 Rack και 
protools που τρέχουν σε ένα Laptop. 
 
 
 
 

 
 
Σχ.5 Διαμόρφωση project studio με το Digi 002 σε κομπιούτερ με τα pro 

tools. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Σχ.5 Διαμόρφωση mikro- studio  με το Digi 002 Rack σε Laptop 
 
 

Ακουστικά Monitor: 
 
    Μπορεί να γίνει χρήση του Digi 002 και Digi 002 Racks με διαμόρφωση 
audio, όπου στο σύστημα θα υπάρχει και μικρός ενισχυτής ισχύος και 
μεγάφωνα, αυτοενισχυόμενα, και επίσης και ακουστικά. Οι έξοδοι Monitor του 
Digi 002 και 002 Racks και των ακουστικών, δέχονται το ίδιο σήμα που  
οδεύει προς στις κύριες εξόδους 1-2. Οι στάθμες βέβαια αυτών είναι συνεχείς 
και ελεγχόμενες από τα πάνελ των συσκευών.  
 
Σίγαση Monitor :  
 
    Όταν ανοίγουμε  τις συσκευές, τότε αυτόματα οι έξοδοι Monitor σιγούν. Για 
να δουλέψουν όμως πρέπει να πατήσουμε τον διακόπτη Mute (τοποθετημένο 
στην δεξιά γωνία στην κορυφή του Digi 002 και μπροστά στο πάνελ του Digi 
002 Rack). 
 
 
 



Στάθμες Monitor και Headphone  
 
     Οι στάθμες αυτές ρυθμίζονται διαχωριζόμενες με τους ελέγχους 
στάθμης, που είναι τοποθετημένοι στα  πάνω   του πάνελ για το  Digi 
002, και μπροστά στο πάνελ για το Digi 002 Rack). 
 
 

 
 

Έλεγχοι στάθμης monitor 
(τοποθετημένα στην πάνω όψη Digi 002 του και στην όψη μπροστά για το Digi 002 Rack )  

 
 
Σύνδεση των ακουστικών 
 
 Για τη σύνδεση των ακουστικών:  

1) Χρησιμοποιούμε jack στέρεο του ¼ της ίντσας. Αν έχουμε μικρότερο 
βύσμα μπορούμε να αγοράσουμε έναν adaptor απ’ τα καταστήματα. 
Για υψηλή ποιότητα χρησιμοποιούμε  πολύ καλά ακουστικά.  

2) ρυθμίζουμε την ένταση με το κομβίο των ακουστικών. 
 
Συνδέοντας μεγάφωνα για Monitor  
 

1) Συνδέουμε το ένα άκρο καλωδίων ¼ ίντσας στην δεξιά και αριστερά 
έξοδο Monitor πίσω, στα Digi 002 και Digi 002 Rack. 

2) Συνδέουμε τα άλλα άκρα των καλωδίων στις εισόδους του ενισχυτή ή 
στο δεξιό και αριστερό άκρο του αυτοενισχυόμενων μεγαφώνων.  

 
 

 
 

Έξοδοι monitor (πίσω όψη) 
 

Σύνδεση Audio πηγών στα Digi 002 και Digi 002 Rack 
 

    Μπορούμε να συνδέσουμε ταυτόχρονα της αναλογικές και τις ψηφιακές 
πηγές των Digi 002 και 002 Rack. 
    Πριν κάνουμε κάποιες συνδέσεις audio στα Digi 002 κλείνουμε τα Monitor 
και τα ακουστικά (τις στάθμες) ή κλείνουμε τελείως. 
 
 
 
 



 
Σύνδεση Audio πηγών στο Digi 002 ή digi 002 Rack 

 
    Μπορούμε να συνδέσουμε και αναλογικές και ψηφιακές πηγές στα 
συστήματα αυτά. 
 
Αναλογικές Audio συνδέσεις 
 
    Τα Digi 002 και Digi 002 Rack έχουν 8 αναλογικές εισόδούς στις δύο 
επιπρόσθετες εισόδους για εναλλασόμενες αναλογικές πήγες, όπως 
κασετόφωνο ή CD player. 
 
Σημάτα στάθμης Μικροφώνου 
 
     Αναλογικά σήματα audio παίρνουμε από μικρόφωνα, Mixers συνθεσεϊζερ 
και άλλα. Από αυτά, κάποια χρειάζονται προενύσχεση. Τα Digi 002 έχουν 
προενισχυτές στις εισόδους 1-4 με ρυθμιζόμενο Gain και ισχύ phantom +48V. 
Αυτές οι είσοδοι έχουν συνδετήρες  XLR και TRC ¼ της ίντσας. Οι είσοδοι 
XLR είναι ειδικές για συνδέσεις μικροφώνων και αυτές του ¼ της ιντσας είναι 
για συνδέσεις οργάνων. 
 
Στάθμη σημάτων Line 
 
     Τα keyboards, οι προενισχυτές και οι μικτές έχουν εξόδους Line audio 
μεταξύ -10dBV και +4dBV. 
    Μπορούμε να συνδέσουμε συσκευές στάθμης Line, στις εισόδους 1-8 digi 
002 και 002 Rack ως ακολούθως: 
 
Είσοδοι 1-4  
 
     Αυτές οι είσοδοι έχουν συνδετήρες XLR και TRC ¼ της ίντσας.   Οι είσοδοι 
XLR είναι μόνο για μικρόφωνα, οι άλλες για όργανα κ.λ.π. 
    Αυτές οι είσοδοι έχουν ρυθμιζόμενο κέρδος και ενισχύουν χαμηλές στάθμες 
σημάτων. 
 
 
 

 
 

Είσοδοι Mic / Line (πίσω όψη) 
 
 
 
     



 
 

  Οι XLR συνδετήρες στις εισόδους 1-4, συρματονώνται ειδικά για 
προσαρμογή της αντίστασης του μικροφώνου, και συνδέονται σε τέτοιες 
εισόδους όργάνων. 

 
Είσοδοι 5-8  
 
     Αυτές οι είσοδοι, δέχονται βύσματα ¼ ίντσας, ζυγισμένα  ή μη ζυγισμένα, 
και ρυθμίζονται για στάθμες λειτουργίας -10dBV εως +4dBV. 
 
 
 

 
 

Είσοδοι Line 5-8 (πίσω όψη) 
 
 
Δημιουργία  αναλογικών  συνδέσεων  audio  
  
    Για αναλογικές συνδέσεις audio στα Digi 002 και 002 Rack ακολουθούνται 
οι ακόλουθες διαδικασίες. 
 
Μικρόφωνα   
 
    Συνδέονται στις εισόδους XLR (1-4). Πατάμε τον επιλογέα Mic / Line / 
Instrument  στη θέση Mic. 
 
 

 
 
 

Διακόπτες mic/Line επιλογής οργάνου 
 
    Αν το μικρόφωνο απαιτεί και τάση phantom, πατάμε τον διακόπτη ισχύος 
phontom. 
    Η τάση phantom μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τα 
περισσότερα μικρόφωνα, ενώ τα μικρόφωνα ταινίας δεν μπορούμε να τα 
συνδέσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να  καταστραφούν. 
               
 



Όργανα χωρίς προενισχυτές  
 
     Συνδέσεις οργάνων των οποίων τα σήματα εξόδου είναι χαμηλής στάθμης, 
(όπως οι ηλεκτρικές κιθάρες) συνδέονται μέσω βυσμάτωσεων ¼ της ίντσας 
στις εισόδους 1-4. Αυτές οι είσοδοι έχουν ρυθμιζόμενο κέρδος, και είναι 
ειδικές για χρήση συσκευών που έχουν χαμηλές στάθμες εξόδου. 
    Πατάμε  τον διακόπτη Mic / Line / Instrument επιλέγοντας τη θέση Line / 
Instument. Οι είσοδοι 1-4 είναι σχεδιασμένες για στάθμες λειτουργίας+4dBV  
(το κουμπί κέρδους εισόδου να τίθεται στο μηδέν). 
 
Στάθμη Line συσκευών 
 
     Συνδέονται πηγές στάθμης Line (όπως μικρόφωνα – συνθεσάιζερ ή 
κιθάρες τα οποία έχουν προενισχυθεί εξωτερικά) στις βυσματώσεις του ¼ της 
ίντσας. 
    Για τις εισόδους 1-4 πατάμε Mic / Line / Instrument στη θέση  “Line / 
Instrument . Οι είσοδοι αυτές είναι +4dBu. 

• Για τις εισόδους 5-8 επιλέγουμε στάθμες λειτουργίας -10dBV ή +4dBV, 
και χρησιμοποιούμε τους διακόπτες που είναι στο  πίσω μέρος της 
συσκευής.  

 
Ψηφιακές Audio συνδέσεις 

 
    Τα digi 002 και digi 002 Rack προσδίδουν πάνω από 10 ψηφιακές 
εισόδους και εξόδους και περικλείουν: 

• Οπτική είσοδο και έξοδο για 8 κανάλια για είσοδο ADAT, ή δύο κανάλια 
optical S/PDIF.  

• Δύο κανάλια S/PDIF ψηφιακής είσόδου και έξόδου (συνδετήρες RCA).  
 
 Format των ADAT 
 
     Αυτό το format εμφανίζεται από την εταιρία Alesis για τους records 
Multitrack αυτής. Κάθε σύνδεση ADAT optical, προσδίδει 8 ψηφιακά κανάλια 
audio, των 24 bit.  Μπορούμε  να συνδέσουμε ADAT, ή άλλης optical format 
άλλο ADAT στις Ι/Ο optical. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται  με optical 
καλώδια. Όταν τίθεται format για ADAT, οι οπτικές πόρτες υποστηρίζουν 
δειγματοληψία 44.1 KHz ή 48 KHz. 
 
S / PDIF  
 
    Η S / PDIF  (Sony/Philips Digital Interchange Format), είναι φτιαγμένη για 
μερικά DAT decks, CD players και άλλες ψηφιακές συσκευές. Κάθε S/PDIF 
σύνδεση προσδίδει 2 κανάλια ψηφιακών Audio 24-bit χαρακτηριστικά. 
    Οι συνδετήρες optical δέχονται στάνταρ optical καλώδια, και οι συνδέσεις 
RCA δέχονται κανονικά καλώδια για RCA. Τα δυο είδη συνδέσεων δέχονται 
σήματα S/PDIF δειγματοληψίας 96KHz. 
 
 
 



 
 

Ψηφιακές  συνδέσεις (πίσω όψη) 
 
 
  
    Μόνο ένα ζευγάρι S/PDIF εισόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά 
π.χ. αν χρησιμοποιείτε το 1 ζεύγος όπως το RCA, το άλλο ζεύγος optical  για 
S/PDIF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
 

Χρήση εξωτερικών εφέ  
  
    Τα Digi 002 και Digi 002 Rack μπορούν να  συνδεθούν  με  εξωτερικά εφέ 
αναλογικά ή ψηφιακά.   
    Με τη χρήση send και return σημάτων από αναλογικά εφέ, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αναλογικές εισόδους και εξόδους των συσκευών Digi 002 
και Digi 002 Rack. Επίσης μπορούμε να στείλουμε (send-return) σήμα 
ψηφιακό σε εξωτερική μονάδα (π.χ. reverb) που υποστηρίζει  ψηφιακά  Ι/Ο. 
    Όταν χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές εισόδους και εξόδους του συστήματος 
των pro tools Le, σαν εφέ send και return σε ένα ψηφιακό εφέ εξωτερικής 
συσκευής, τα protools LΕ θα πρέπει να συγχρονίζονται με το εξωτερικό clock 
της συσκευής. 
 
Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής στα συστήματα μας 
 

1) Συνδέουμε κάθε είσοδο του επεξεργαστή  εξωτερικού σήματος στις 
αναλογικές εξόδους των Digi 002 και Rack 002. 

2) Συνδέουμε κάθε έξοδο του επεξεργαστή εξωτερικού σήματος σε 
αναλογικές εισόδους των Digi 002. 

 

     Αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε εξωτερική συσκευή στην insert 
είσοδο  στα protools, φροντίζουμε να γίνει η σύνδεση με τον ίδιο αριθμό 
εισόδου-εξόδου (π.χ. είσοδος 5 και έξοδος 5) του Digi 002.  
 
 
 
 
 
 Set up του send σε εξωτερικά εφέ (ψηφιακά sends / returns μόνο)  
 

1)  Συνδέουμε τις ψηφιακές εισόδους και εξόδους της εξωτερικής 
συσκευής εφέ, με κατάλληλους συνδετήρες (οι συνδετήρες S/PDIF 
RCA στις οπτικές πόρτες ) στα Digi 002 και 002 Rack. 

2) Στα pro tools επιλέγουμε set up -> Hardware set up. 



3) Κάτω από την Digital input, επιλέγουμε μία από τις επιλογές:   
• Αν τα εξωτερικά εφέ συνδεθούν με S/PDIF RCA jacks, 

επιλέγουμε “RCA=S/PDIF” 
• Αν συνδεθούν στις οπτικές πόρτες, επιλέγουμε “optical=S/PDIF” 
• Αν το εξωτερικό εφέ είναι ADAT οπτικό συμβατό κατασκευάσμα 

επιλέγουμε “optical=ADAT” 
4) Επιλέγουμε internal clock από το αναδυόμενο μενού. 
5) OK  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διάλογο set up (setups>I/O 
setup), για να ονοματίσoυμε τις εισόδους και εξόδους που 
χρησιμοποιούμε στα pro tools LE,  και να αναγνώρισουμε αυτές  σαν 
inserts ή sends όταν εργαζόμαστε σε μια μία session. 

 
Εγγραφή και Monitoring από εναλλακτικές πηγές 

 
    Τα Digi 002 και Digi 002 Rack παρέχουν ένα ζευγάρι επιπρόσθετων 
εισόδων, για εγγραφή και monitor από εξωτερικές πηγές όπως, CD ή deck.           
Οι συνδέσεις στο ζευγάρι αυτό γίνονται με RCA βύσματα και είναι 
σχεδιασμένο για  σήματα με ονομαστική στάθμη λειτουργίας-10dBV. 

 
 
 

 
 

Συνδέσεις εναλλασσόμενων πηγών εισόδου (πίσω όψη) 
 
 

 
Μonitor εναλλασσόμενης πηγής ήχου, μέσω των monitor outptuts των 
Digi 002  και Digi 002 Rack.  
 

1) Συνδέουμε τις εξόδους της εξωτερικής συσκευής στις δεξιά και 
αριστερά εναλλακτικές εισόδους, στο πίσω μέρος των Digi 002. 

2) Πατάμε “Alt src to Mon” για να δρομολογήσουμε το σήμα  στην έξοδο 
Monitor. 

3) Ρυθμίζουμε τις στάθμες Monitor output ή Headphone      
 
 
 
 
Εγγραφή εναλλακτικής πηγής ήχου μέσω protools  
 

   1) Συνδέουμε τις εξόδους της εξωτερικής συσκευής στις αριστερά και δεξιά 
εναλλακτικές εισόδους στα Digi 002  και Digi 002 Rack. 

     2) Πατάμε “Alt src to 7-8” για να δρομολογήσουμε το σήμα στις εισόδους 7-
8 στα pro tools. 



 Όταν ο διακόπτης “Alt src 7-8” είναι πατημένος οι είσοδοι 7 και 8 είναι 
απενεργοποιημένες.   
 

“Mirroring” των κυρίων εξόδων 
 

    Όταν χρησιμοποιούμε τα Digi 002  ή Digi 002 Rack  με τα protools, 
μπορούμε να στείλουμε ένα ζευγάρι εξόδων (όπως π.χ τις εξόδους 1-2  ) στις 
S/PDIF ψηφιακές εξόδους, την ίδια στιγμή που προσδιορίστηκαν στην στέρεο 
μίξη στια καθορισμένες πολλαπλές εξόδους. Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως  
Mirroring  εξόδων. Η έξοδος Mirroring χρησιμοποιείται για εγγραφή στα 
Multimedia, δημιουργεί χωριστές  μίξεις Monitor ή χρησιμοποιείται επίσης για 
εξόδους σε ψηφιακά effects.  
 
“Mirroring” των κυρίων εξόδων των Digi 002 και 002 στις Rack S/PDIF 
εξόδους :  
 
        1)   Ανοίγουμε τη session των protools, τις εξόδους του καναλιού που 
θέλουμε να κάνουμε mirror. 
        2)   Στο παράθυρο mix κάνουμε ξανά κλικ στον επιλογέα out για κάθε 
audio ή Auxilιary “track” εισόδου, για επιλογή προορισμού της κύριας εξόδου, 
για παράδειγμα  των αναλογικών  1-2.  
         3) Κρατάμε το κλειδί contol και κάνουμε κλίκ στον ίδιο επιλογέα 
εξόδου,κατόπιν  επιλέγουμε μια δεύτερη έξοδο για το ίδιο track (π.χ. S/PDIF 
L-R). 
 Ο ορισμός της νέας επιλογής δείχνεται από επιπρόσθετο τσεκάρισμα  
στο αναδυόμενο μενού εξόδου και ένα πρόσθετο σήμα του επιλογέα εξόδου. 
 

 
 

Επιλογέας πολλαπλής εξόδου για ένα track 
 
 

Σύνδεση εγγραφέα για μίξη 
 
 Σε μία εγγραφή και μίξη διαφόρων sessions που χρησιμοποιούμε στα 
Digi 002 και Digi 002 Rack μπορούμε να  στείλουμε αυτά σε ένα DAT, σε 
audio  κασσέτα ή άλλη συσκευή εγγραφής stereo 2-tracks. 



 
Σύνδεση αναλογικού Deck 
 

• Αν έχουμε εγγραφέα που λειτουργεί σε στάθμη -10dBV συνδέουμε τις 
εισόδους του, στις εξόδους “Main outs” του Digi 002 και Rack. 

• Αν ο εγγραφέας λειτουργεί στα +4dB τότε συνδέουμε τις εισόδους του 
στα Main outs 1-2 του Digi. 

 
 

 
Alt main  και main outputs 

 
Σύνδεση ψηφιακού Deck (DAT) 
 
 Αν έχουμε DAT ή άλλη ψηφιακή συσκευή που δέχεται S/PDIF ψηφιακά 
δεδομένα audio, μπορούμε να το συνδέσουμε στο S/PDIF  in και S/PDIG out 
RCA τζάκ. 

 
 

S/PDF είσοδος και έξοδος 
 
 
Σύνδεση ADAT 
 
     1)  Σύνδεση της optical outup του ADAT στην optical In πόρτα του Digi 
002. 
     2) Σύνδεση της optical input του ADAT στην optical out πόρτα του Digi. 
(όταν το Digi 002 είναι ON τότε εκπέμπεται ένα κόκκινο φως στην optical out 
πόρτα). 
 
 
 



 
 

Συνδέσεις MIDI 
 

     Χρησιμοποιώντας τα Digi 002 και Digi 002 Rack μπορούμε να συνδέσουμε 
σύστημα MIDI keyboard και MIDI όργανα, οπότε μπορούμε να εκμεταλεύουμε 
τα πλούσια χαρακτηριστικά MIDI των protools. Αυτά περικλείουν εγγραφές 
MIDI tracks με συντονισμό του κωδικού time του MIDI ή του MIDI Beat clock. 
(αυτό απαιτεί ένα κατάλληλο MIDI interephace). 
     Οι πόρτες MIDI είναι ενεργές όταν τα protools προγραμματίζονται 
(βλέπε Appendιχ  “configuring MIDI studio set up. 
 
 
Σύνδεση συσκευών MIDI στο Digi 002 και Digi  002 Rack   
 
       1) Χρησιμοποιούμε καλώδια 5 ακροδεκτών κατάλληλα για MIDI, 
συνδέουμε την πόρτα MIDI out της MIDI συσκευής στη MIDI In πόρτα του Digi 
002.   
       2)  Συνδέουμε την MIDI In πόρτα της MIDI συσκευής στις  MIDI out 
πόρτες  των Digi 002 και Digi 002 Rack 
 
 

 
 

Πόρτες  MIDI in και  out (πίσω όψη) 
 
 



 
 
       3) Συνδέουμε τις audio outs της συσκευής σε κατάλληλες audio inputs 
των  Digi 002 και Digi 002  Rack. 
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Εργασία με τα protools LE 
 
    Αυτό το εκπαιδευτικό software των protools LE εισάγει τα κύρια παράθυρα 
και χαρακτηριστικά και επίσης, περικλείει μία σειρά audio εγγραφών (βλέπε 
“Basic Recording”). Μπορούμε να δούμε σε μορφή PDF το  “reference 
Guide”). 
 

Βασικές session 
 

 Τα projects του λογισμικού protools LE δημιουργούνται και 
αποθηκεύονται σαν  (sessions). Οι sessions αποθηκεύουν όλα τα Tracks, τα 
audio δεδομένα, τα MIDI δεδομένα και άλλες πληροφορίες. Τα αρχεία audio 
και άλλα εξασθενημένα αρχεία αποθηκεύονται σε φακέλους μέσα στο φάκελο 
session.  

Το protools LE θυμίζει διαμόρφωση audio interface και άλλες ρυθμίσεις 
του συστήματος και εφαρμόζει αυτές σε όλες τις νέες sessions. 
 
 

 
 

Φάκελλοι  αρχείων Session,αρχείων Audio και αρχείων  Fade 
 
 

Αρχίζοντας μια session 
 

 
Δημιουργία νέας session 
 
       1)   Μπαίνουμε στα protools.  
       2)   Επιλέγουμε File-> New session. 
       3) Στον διάλογο New session που ακολουθεί, θέτουμε περιοχή 
δειγματοληψίας, βάθος bit  και άλλες επιλογές για τη νέα session 
 
 
 



 
 

Διάλογος New Session 
 
       4) Επιλέγουμε που θα αποθηκεύσουμε τις sessions. Αν χρησιμοποιούμε 
εξωτερικό δίσκο με τα protools system, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι 
επιλέγουμε το κατάλληλο drive στο διάλογο της νέας session   
        5)τυπώνουμε ένα όνομα για την session μας. 
        6) Κλικ save. Η νέα session ανοίγει τα παράθυρα Mix, edit και Transport. 
 
 

 
 

Παράθυρα κύριας Session 
 

Κύρια Παράθυρα: 
 

 Αυτά τα παράθυρα, δηλαδή τα Mix, Εdit, και Transport είναι η κύρια 
περιοχή εργασίας των  pro tools. Μπορούμε να εμφανίσουμε μερικά από αυτά 
τα παράθυρα επιλέγοντάς τα απ’ τα menu των παραθύρων. 
 



Mix window  
    Εμφανίζει τον μικτή των pro tools με τους ελέγχους fader για ένταση, pan, 
solo, mute και δρομολόγηση σήματος. 
 
Edit window 
     Εμφανίζει tracks της session κατά μήκος της γραμμής χρόνου για 
τακτοποίηση του audio, Midi και δεδομένων αυτοματισμού.   
 
Transport  
    Δίδει ελέγχους Transport για play, stop Rewind, fast-forward, Pause και 
record. Επίσης το παράθυρο  Transport δείχνει μετρητή και ελέγχους MIDI. 
 
Workspace  
    O Workspace browser είναι χαρακτηριστικό στοιχείο  στα  pro tools 6 και 
πάνω. 
 
Rulers (κανόνες)  
    Τα pro tools LE προσδίδουν μερικούς διαφορετικούς κανόνες επιλογής σαν 
βάση χρόνου για την session μας. 
    Οι κανόνες βάσης χρόνου εμφανίζονται στην κορυφή του παραθύρου 
σύνταξης, περικλείοντας μπάρες: χτύπων, λεπτών, δευτερολέπτων και 
δειγματοληψιών. Η τρέχουσα Βάση ορίζει την φόρμα του κύριου μετρητή και 
καθορίζει τη βάση για το πλέγμα του παραθύρου. 
  
Επιλογέας του κανόνα Βάσης Χρόνου  
 
    Κάνουμε κλικ στο όνομα του κανόνα στην κορυφή της αριστερής πλευράς 
του παραθύρου σύνταξης (μπάρες: χτύποι, λεπτά, δευτερόλεπτα ή 
δειγματοληψία). 
 

Ρύθμιση του Τέmpo 
 

    Μπορούμε να θέσουμε το Τέμπο στη session μας χρησιμοποιώντας τον 
ήχο start Marker, κλειδώνοντας αυτόν στον κανόνα του Τέμπο. 
 
 
 
Τοποθέτηση  του Τέμπο της session μας με τη χρήση του Mark ήχου : 
 

1) Στον κανόνα Τέμπο διπλό κλικ στο start market song. 
 

2) Στον διάλογο Tempo Change, θέτουμε το BRM (χτύποι ανά λεπτό) την 
τιμή που θέλουμε για τη session μας (έτσι το τέμπο που εισήλθε 
επαναθέτει το αρχικό default) τέμπο. 

 
 



 
 

Διάλογος αλλαγής του Tempo 
 

3) Για τοποθέτηση της brm τιμής σε διαφορετική τιμή νότας (όπως ένα 
όγδοο νότας αντί της default του τετάρτου νότας) επιλέγουμε την τιμή 
της νότας στο τμήμα ανάλυσης. 

4) Κλικ ΟΚ 
 
 

Χρήση της  Click Plug-in 
 

    H λειτουργία   αυτή δημιουργεί ένα ακουστικό κλικ στην διάρκεια playback 
της session. Αυτό εργάζεται σαν μετρονόμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν Tempo αναφοράς όταν γίνεται μια εγγραφή. Η Βυσμάτωση click 
συγχρονίζεται στο Tempo το μέτρο της session των  pro tools,  και ακολουθεί 
τις αλλαγές του τέμπο και του μετρητή. 
    Η λειτουργία  click είναι μια απ΄τις πολλές βυσματώσεις η οποία μπορεί να 
εισαχθεί σε ένα track του pro tools. (Βλέπε σελ.92 “plug Ins) 
 
 
 

 
 

Click plug-in 
 
 
 

Παράμετροι Click  
 

MIDI in Led.  
Το  Led αυτό ανάβει όταν η βυσμάτωση click δέχεται ένα μήνυμα click απ’ την 
εφαρμογή του pro tools δείχνοντας το Tempo. 
 
 



 
Accented  
    Ελέγχει τη στάθμη εξόδου του ήχου τονισμού (χτύπος για κάθε μπάρα) του 
ακουστικού κλικ. 
 
Unaccented  
    Ελέγχει τη στάθμη εξόδου των χτύπων μη τονισμού του ακουστικού κλικ 
 
 
Χρήση του click plung – in 
 

1) Επιλογή MIDI-click για ενεργοποίηση της επιλογής option ή επιλογή 
του μπουτόν  click στο παράθυρο Transport  

 
 
 

 

  
 

Έλεγχοι  Click  και Tempo στο παράθυρο  Transport 
 

 
2) Δημιουργία βοηθητικής εισόδου mono (Aux input) track  
3) Εισαγωγή μιάς click plung-in στην βοηθητική είσοδο  
4) Στο παράθυρο click plung-in,επιλέγουμε ένα ήχο click από βιβλιοθήκη 

του αναδυόμενου μενού (αυτό το μενού εμφανίζει “factury default” όταν 
εισάγετε πρώτα το plung-in. 

5) Επιλογή MIDI-> click option  και τοποθέτηση των επιλογών click και 
countoff όπως σχεδιάζονται. Κλικ στο OK για εφαρμογή των επιλογών. 

 Οι επιλογές Note, Velocity-Duration-και Output στο διάλογο αυτό 
χρησιμοποιούνται με MIDI όργανα με βασικό click και δεν επηρεάζουν το click 
του plung-in. 

6) Αρχίζουμε με ένα playback. Ένα click,  είναι γενικα σε συμφωνία με το 
Tempo και το μέτρο της τρέχουσας session και των ρυθμίσεων στο 
διάλογο επιλογής click. 

 
Χρήση εξωτερικού MIDI click 

 
    Τα protools παρέχουν επίσης μια επιλογή MIDI click η οποία μας δίνει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εξωτερική  συσκευή MIDI να παίζει ένα 
click. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να γίνει ON ή OFF στο παράθυρο 
Τransport και είναι διαμορφωμένο από το διάλογο επιλογής MIDI click. 
 
 
 
 



 
Διαμόρφωση και ενεργοποίηση εξωτερικού MIDI click 
 

1) Επιλέγουμε MIDI -> επιλέγουμε click 
 
 
 

 
 

Διάλογος επιλογών  Click /Countoff 
 
 

2) Διαμόρφωση των παραμέτρων click όπως χρειάζονται για τη MIDI 
πηγή ήχου σας. 

3) Επιλογή της σχεδιασμένη πηγής ήχου MIDI από το αναδυόμενο μενού 
και click ΟΚ. 

4) Στη διάρκεια εγγραφής ή playback μπορείτε να θέσετε το  click on ή off 
με το click button στους ελέγχους MIDI που φαίνονται στο παράθυρο 
transport. 

 
 
 

 
 

Έλεγχοι Click  Tempo στο παράθυρο Transport 
 

Αποθήκευση  sessions 
 

    Αφού φτιάξουμε μία session προσθέτοντας tracks και αλλάζοντας 
ελέγχους, χρειάζεται στη συνέχεια αποθήκευση της session. 
 
 
 
 
 



Αποθήκευση μιας session 
    Επιλέγουμε File-> save session, save sission as, ή save a session copy in. 
 
Save session :  
    Αποθήκευσή  της τρέχουσας ανοιχτής session η οποία παραμένει ανοιχτή, 
για συνέχιση της εργασίας. 
 
Save session as :  
    Μπορούμε να επιλέξουμε όνομα και να την αποθηκεύσουμε και ταυτόχρονα 
μπορούμε να συνεχίσουμε την εργασία. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε 
νέο φάκελο αρχείων Audio ή αρχείων fade. Αν θέλουμε να πειραματισθούμε, 
με διαφορετική τακτοποίηση της session αν το μπορεί να γίνει χωρίς να 
επηρεασθεί η session μας. 
 
Save session copy in :  
    Μπορούμε να αποθηκεύσουμε κόπιες της session και αρχεία που 
χρησιμοποιούμε στην τρέχουσα session που δεν περικλείει Audio αρχεία ή 
Fade που δεν μπορεί να κάνει χρήση για μικρό χρόνο. 
 

Πόροι συστήματος και ρυθμίσεις 
 
 Μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά των pro tools ρυθμίζοντας 
άριστα το σύστημά. 
 
Διάλογος Play back Engine  
 Μπορούμε να ρυθμίσουμε τα μεγέθη buffer ώστε να διαθέτουμε 
επεξεργασία ισχύος στην CPU των protools. 
 
Διαμόρφωση πόρων συστήματος  
 *Επιλέγουμε setup-> playback Engine (Βλέπε windows config) 
 
Παράθυρο System Usage 
 Το παράθυρο αυτό εμφανίζει προσεγγιστικές πληροφορίες για την CPU για 
την DSP χρήση (και για το Machintoch σύστημα) πληροφορίες εκτέλεσης 
δίσκου και χωρητικότητα. 
 
 

 
 

Μετρητές στο παράθυρο System Usage 
 
 
 
 
 
 
 



Εμφάνιση των πόρων συστήματος  
 *Επιλέγουμε windows -> sho system usage 
 
 

Έλεγχοι Transport 
 

 Το παράθυρο αυτό παρέχει προσπέλαση σε όλες τις commands 
transpopt των pro tools LE. Διαφορετικοί έλεγχοι transport μπορεί να 
εμφανισθούν ή να είναι κρυφοί στα windows. 
 
 
 

Εμφάνιση του παραθύρου Transport *Επιλέγουμε window -> show 
Transport window 

 
 
 
 

 
 

Παράθυρο Transport  
 

Διαμόρφωση του παραθύρου  
 
    Επιλέγουμε Display -> Transport window shows και επιλέγουμε View 
options. 
    Το παράθυρο αυτό προσδίδει ελέγχους play-stop-και άλλα στανταρ 
στοιχεία. 
    Επέκταση εμφάνισης του παραθύρου Transport προσδίδει start-end-pre και 
post-role και μήκος ενδείκτων για επιλογή χρόνου, τόσο όσο του transporter 
κυρίου επιλογέα. Το παράθυρο Transport μπορεί να εμφανίσει επίσης τους 
ακόλουθους MIDI ελέγχους : wait for Note  - click  -countoff-MIDI Merge –
conductor -Meter και Tempo. 
 
 



 
 

Παράθυρο Transport (MIDI έλεγχοι) 
 

 
Start και  Stop  playback : 
 

1) Κλικ play στο παράθυρο Transport για playback. 
2) Κλικ stop στο παράθυρο Transport για Stop. 

Πατάμε spacebar για ξεκίνημα και σταμάτημα επίσης. 
Τα protools LE αρχίζουν να παίζουν από την τοποθέτηση του κένσορα ή από 
το ξεκίνημα της τρέχουσας επιλογής. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις commands της 
σύνδεσης Edit και timeline επιλογήs,  στις λειτουργίες menu, επηρεάζουν 
επίσης το playback.  
 

Τracks 
 

     Μπορούμε να δημιουργήσουμε audio και MIDI tracks για αυτό το είδος τις 
εγγραφές, μίξείς, δρομολογήσεις, αυτοματισμού και άλλα. 
    Τα pro tools παρέχουν 4 τύπους tracks : audio, Auxilliary εισόδους, κύριες 
Faders και MIDI trcks. 
    Τα audio-Auxilliary-Master faders μπορούν να είναι είτε Mono είτε stereo. 
Audio tracks 
 Καταγράφονται και ξαναπαίζουν audio προς και από το σκληρό δίσκο 
γίνονται audio in όταν έχουμε εγγραφή ενεργή και συντάσσουν περιοχές 
audio. 
 
Αuxilliary inputs  
 Κανάλια audio Μίξης, χρησιμοποιούνται για είσοδο, δρομολόγηση και Μίξη. 
 
Master  faders  
 Έλεγχοs Master καναλιών  για κάποια έξοδο ή μονοπάτι bus. 
 
MIDI Τracks 
 Εγγράφουν, παίζουν, συντάσσουν MIDI δεδομένα. 
 
Δημιουργία νέου track 
 

1) Επιλέγουμε file -> New tracks 
 
 



 

 
 

Διάλογος New Track 
 

 
2) Προσδιορίζουμε τον αριθμό των tracks, το τύπο του και αν είναι Mono 

ή stereo (για όλους τους τύπους εκτός του MIDI). 
3) Κλικ create 

    Στο παράθυρο Mix, τα audio tracks, Auxilliary inputs Master faders και MIDI 
tracks εμφανίζονται σαν κάθετες ταινίες καναλιού. 
    Ο τύπος του track δείχνεται από το track Tape icons ακριβώς κάτω από τα 
Faders. 

 
 
 

 
 
 

Tracks στο  mix παράθυρο 
 
 
 

    Στο παράθυρό edit το tracks εμφανίζονται οριζόντια κατά μήκος της 
γραμμής χρόνου. Η περιοχή στην οποία εμφανίζεται το audio για κάθε track 
είναι η λίστα που παίζει (playback). 
 
 



 
 

Κανόνες Timeline και ένα  stereo audio track  στο παράθυρο Edit 
 
     Τα Audio tracks, Auxilliary inputs, Master Faders και MIDI tracks μπορούν 
να αυτοματοποιηθούν. 
 
 
 

 
 

 
Σχ.8   Stereo audio track στο  mix παράθυρο 

 
 

Audio tracks 
 
    Τα audio tracks Auxiliary είσοδοι και Master faders μοιράζονται πολλούς 
ίδιους έλεγχους. Τα Master faders προσδίδουν ίδια χαρακτηριστικά στα audio 
tracks και Auxiliary inputs με τις ακόλουθες επεκτάσεις  
 



Input selector 
 
 H έξοδος Master fader προσδιορίζεται για είσοδο ή και πηγή.  
 
Inserts  
Οι είσοδοι Inserts για τα Master fader ορίζονται μόνο σαν post Fader. (Δηλαδή 
μετά το fader). Οι Audio tracks και Aux εισόδου tracks inserts είναι όλες pro-
fader (δηλαδή πριν το fader). 
 
Sends : Τα Master Faders δεν επηρεάζουν τις εξόδους sends. Για να 
στείλουμε μια έξοδο σε ένα άλλο προσδιορισμό χρησιμοποιούμε μια Auxiliary 
είσοδο. 
 
MIDI Tracks : Τα midi tracks προσδίδουν ένταση, solo, και σίγαση (mute) και 
επιπρόσθετα σε MIDI είσοδο, έξοδο, κανάλι και ελέγχους προγράμματος 
(patch). Η MIDI ένταση, σίγαση και pan μπορούν επίσης να 
αυτοματοποιηθούν με τη χρήση των pro tools.  
 

Regions List  
 

    Μια περιοχή region  είναι ένα κομμάτι audio ή MIDI δεδομένων που μπορεί 
επίσης να έχουν αυτόματα ίδια δεδομένα (να χειρίζονται). Π.χ. μια region είναι 
ένας βρόχος, ένα σκάσιμο κιθάρας, στίχος τραγουδιού, εφέ ήχου, ή κομμάτι 
διαλόγου ή ένα αρχείο ήχου. Στα pro tools, οι regious δημιουργούνται από 
audio η MIDI αρχεία και μπορεί να τακτοποιηθούν σε audio και MIDI λίστες. 
    Όλες οι regions που γράφονται εισέρχονται ή δημιουργούνται εμφανίζονται 
στις λίστες Audio ή MIDI. Οι regions μπορούν να συρθούν από κάθε λίστα στα 
tracks και τακτοποιούνται σε κάθε 
    Οι audio regions μπορούν επίσης να ακουστούν από τις λίστες των regions 
επιλέγοντας το όνομά τους. Το αναδυόμενο μενού της λίστας των regions 
προσδίδουν χαρακτηριστικά για διαχείριση regions και αρχείων (όπως 
ταξινόμηση, επιλογή, εισαγωγή, εξαγωγή αρχείων).   
 

 
 

Audio   MIDI  λίστες  περιοχών 
 

 



 
Εξερεύνηση μιας session 

 
    Tα pro tools δίδουν πολλούς δρόμους εξερεύνησης μιας session με χρήση 
του ποντικιού ή εισερχόμενη σε μία θέση μνήμης εκτός ενός από του μετρητή. 
 
Για να εξερευνήσουμε μια τοποθεσία του παραθύρου σύνταξης  
 

1) Στο μενού operations βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές Link Edit και Timeline 
είναι ενεργές.         

2) Ενεργοποιήστε τον επιλογέα tool στην κορυφή του παραθύρου Edit 
κάνοντας κλικ σ’ αυτό. 

 
 
 

 
Εργαλεία Edit στο παράθυρο Edit 

 
 

3) Κλικ σε ένα track ή Timebase κανόνα. Ο κέρσοράς εμφανίζεται στην 
επιλεγμένη τοποθεσία και οι μετρητές εμφανίζουν την τοποθεσία του 
τρέχοντος χρόνου. 

 
 

 
 

Κτυπώντας  με τον επιλογέα στο παράθυρο Edit 
 

 
Εξερεύνηση με χρήση του counters :  
 

1) Κλικ στον κύριο μετρητή και εισαγωγή τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. 

2) Enter 
 
 
 
 
 



 
 

Εξερεύνηση με τον μετρητή 
 
 
Memory Locations.  
Οι memory locations δίδουν ένα άλλο δρόμο εξερεύνησης των sessions. 
Εμφανίζονται σαν markers στο Timebase Rulers. 
  
Ορισμός τοποθεσίας μνήμης  
 

1) Εξερευνούμε την τοποθεσία στην οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε 
ένα marker   ή μια θέση  μνήμης.  –ή- Την αρχή του  playback. 

2) Πατάμε enter στον αριθμό του κλειδιού του μονοπατιού όταν 
σταματήσει ή κατά τη διάρκεια του playback (ή κλικ στην εικόνα των 
Markers) 

 Στο παράθυρο της τοποθεσίας νέας μνήμης, μπορούμε να ορίσουμε 
ένα marker, αποθηκεύουμε μια επιλογή, ή αποθηκεύουμε  διάφορες 
συνθέσεις  διαφόρων μετρήσεων που υπάρχουν στην διάθεση. 
 Αυτές οι ρυθμίσεις περικλείουν υψηλό track, ενεργά groups και pre-  
και  post  ρυθμίσεις τιμών,και φανερές και κρυφές καταστάσεις. 
   3)    Επιλέγουμε ρυθμίσεις για την τοποθεσία μνήμης και κλικ ΟΚ 
 
 

 
 

Παράθυρο τοποθεσίας new Memory  
 

 
Για να πάμε σε μία αποθηκευμένη τοποθεσία μνήμης   
 

1) Επιλέγουμε windows -> show memory Locatios 
2) Στο παράθυρο memory Location κλικ στο όνομα της τοποθεσίας 

μνήμης. 
 
 
 
 
 
 
 



Εμφάνιση και Zoom. 
 

      Όταν εμφανίζονται tracks στο παράθυρό Edit μπορούμε να ρυθμίσουμε το 
ύψος των tracks όσο είναι η οθόνη χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ύψους και 
zoom των εργαλείων (tools). 
 
 

 
 

Ζοοm  και  Track εργαλεία στο παράθυροEdit 
 
 
Αλλαγής ύψους tracks   
 
    Κλικ στον επιλογέα ύψους και επιλογή ύψους tracks απ’ το αναδυόμενο 
μενού. 
    Μπορούμε να εφαρμόσουμε πολλές commands που περικλείουν επιλογές 
ύψους tracks για περισσότερα από ένα tracks μόνο. 
    Πατάμε και κρατάμε το κλειδί Alt ενώ εκτελούμε μια λειτουργία που 
εμφανίζεται σε όλα τα tracks. Πατάμε και κρατάμε Alt και Shift ενώ εκτελούμε 
μια λειτουργία εφαρμογής σε όλα τα επιλεγμένα tracks.  
  
Zoom in-out μιας περιοχής tracks στο παράθυρο Edit 
 
  1)    Κλικ επιλογή zoom  
  2)   Κλικ ή “τράβηγμα” οριζόντια για tracks ή κανόνα (ruler) ή πατάμε option 
και κλικ ή τράβηγμα οριζόντια του tracks ή ruler 
 
Αυξάνοντας το zoom In ή Out  
 

• Κλικ στο κατάλληλο button  
• Αριστερό βέλος (οριζόντιο zoom out) 
• Δεξιό βέλος (οριζόντιο zoom in) 
• Κυματομορφή και MIDI κουμπία για αύξηση ή μείωση του κάθετου  

zoom του κατάλληλου τύπου tracks (Audio ή MIDI).     
Τα pro tools επίσης δίνουν 5 zoom προτοποθετήσεις μπουτόν). Μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε αυτό και αμέσως να επιστρέψουμε στις εγκατεστημένες 



στάθμες. Μπορούμε να ορίσουμε τη μέγιστη στάθμη για κάθε προτοποθέτηση 
από session σε session 
 
Χρήση αποθηκευμένης προτοποθέτηση zoom 
 
Κλικ στο κατάλληλο zoom προτοποθέτηση 1-5. 
 
Αποθήκευση νέου zoom προτοποθετημένου 
 
    Κλικ σε ένα προτοποθετημένο αριθμό zoom για αποθήκευση του τρέχοντος 
zoom οριζοντίου και κάθετου.   
 
Χρήση θέσεων μνήμης για έλεγχο zoom 
    Στα protools οι τοποθεσίες μνήμης μας προτρέπουν να αποθηκεύσουμε 
διάφορα γνωρίσματα με κάθε  marker ή τοποθεσία μνήμης, που  
περικλείονται στα Tracks Heigh και  zoom Settings. 
    Για δημιουργία τοποθετήσεων μνήμης οι οποίες ούτε Markers ούτε άλλων 
επιλογών ενεργών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τοποθετήσεις μνήμης για 
zoom in και out χρησιμοποιώντας τα νούμερα του keyboard. 
 

Είσοδος Audio 
 

      Τα pro tools LE προτρέπουν είσοδο υπαρχόντων audio αρχείων από το 
δίσκο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο στοιχείο όταν υπάρχουν Audio αρχεία έτοιμα 
για εγγραφή στο δίσκο ή αν εργαζόμαστε με cd-βιβλιοθήκες βάσης 
δειγματοληψίας, που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε μία νέα session. 
 
Είσαγωγή  Audio αρχείων ή regions από δίσκο 
 

• Επιλογή File ->import Αudio για εισαγωγή Tracks αρχείων και regions 
σε νέα audio tracks. (Αυτά επίσης εμφανίζονται σαν regions στη λίστα 
στα Audio regions) 

ή 
• Επιλέγουμε import Audio από τη λίστα regions Audio του αναδυόμενου 

μενού για εισαγωγή αρχείων και regions στη λίστα Audio Regions 
μόνο. 

 
Εισαγωγή audio tracks από CD 
 

1) Τοποθετούμε το CD  στο κουμπιούτερ 
2) Χρησιμοποιούμε πρόγραμμα για extract του Audio από το CD 
3) Στη session δημιουργούμε νέο track επιλέγοντας File -> New Tracks 

 

 
Δημιουργία νέου Stereo audio Track 

 



 
4) Στο διάλογο New tracks ορίζουμε 1 στέρεο Audio track και πατάμε 

Create. 
5) Ανοίγουμε τον  workspace Βrowser (φυλλομετρητή) επιλέγοντας 

windows -> show workspace, ο φυλλομετρητής είναι ένα παράθυρο 
όπου μπορoύμε να βρούμε ακούσματα για να ρυθμίσουμε τα δικά μας 
audio αρχεία 

 
 

 
 

Άνοιγμα Φυλλομετρητή workspace 
 
 

6) Στον φυλλομετρητή εξερευνούμε την τοποθεσία όπου μπορούμε να 
αποθηκεύσουμε το audio που κάναμε extract από το CD μας.  

 
 

 
 

Φυλλομέτρηση με τη  workspace 
 

 
7) Μπορούμε να ακούσουμε το audio αρχείο με κλικ στην εικόνα του 

μεγαφώνου στο παράθυρο της κυματομορφής (waveform) 
 
 

 
 

Πρόσθεση αρχείου με τη workspace 
 

8) Σέρνουμε το audio αρχείο από το χώρο εργασίας στο audio track που 
δημιουργούμε στη session. 

 
    Αν τρέχουμε τα pro tools on Mac OS X, μπορούμε να εισάγουμε Audio με 
χρήση Movie -> inport Audio from other Movie command. 
   H DigiBase προσδίδει  επιπρόσθετες επιλογές για είσοδο audio. 
 



 
Βασική εγγραφή 

 
    Αυτό το τμήμα περιγράφει πως γράφουμε audio και MIDI με τα pro tools. 
 

Προετοιμασία 
 
Δρομολόγηση audio σε ένα track 
 

1) Επαληθεύουμεε τις συνδέσεις μας στα όργανα. 
2) Δημιουργούμε ένα νέο track επιλέγοντας File -> New Tracks, ορίζοντας 

1 mono Audio Track και κλικ στο Create. 
3) Στο παράθυρο Mix κάνουμε κλικ στον επιλογέα input στο νέο track 

 
 

 

 
 

Επιλογή εισόδου στο παράθυρο Mix 
 
 

4) Από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε την είσοδο που θέλουμε να 
καταγράψουμε, π.χ. επιλέγουμε Mic/Line 1 αν η audio πηγή μας είναι 
βυσματωμένη στο Mic 1 ή Line/Input στο πίσω μέρος του Digi 002. 

           (Αυτή η είσοδος είναι στη λίστα σαν Mic/Line 1 ή όπως ορίζεται στο Ι/Ο    
διάλογο του setup). 
 
 
 

 
 
 

Δρομολόγηση εισόδου σε Track Mono 
 

Ρυθμίσεις σταθμών εισόδου του Digi002 και 002 Rack 
 
 Οι στάθμες εισόδου για Mic/Line 1-4 ρυθμίζονται με τα κουμπιά 
(τοποθετημένα στο πάνελ). Οι στάθμες εισόδου για όλες τις άλλες εισόδους 
δεν μπορούν να ρυθμιστούν παρά μόνο απ’ τις πηγές που παρέχουν τα 
σήματα. 



    Το κλειδί της ρύθμισης των σταθμών των εισόδων είναι η συγκράτηση των 
σταθμών  των σημάτων. Τα σήματα τα οποία φθάνουν στην κορυφή του 
μέτρου στα pro tools, χρησιμοποιούν την περισσότερη από την πλήρη 
περιοχή bit (16 ή 24 bits) και αποτελούν την πλήρη audio δείγματοληψία). Η 
όσον το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ήχου χρειάζεται την μέγιστη περιοχή bit, 
επιπρόσθετα ρυθμίζονται κανονικές  στάθμες για  αποφυγή  θορύβων  και 
παραμόρφωσης. 
    Θέτουμε στάθμες για να αποφύγουμε ψηφιακούς ψαλιδισμούς.Ψαλιδισμός 
συμβαίνει όταν τροφοδοτούμε ισχυρό σήμα μιας ακουστικής συσκευής με 
αποτέλεσμα να έχουμε παραμόρφωση  
    Όταν ανάβει το κόκκινο Led στην κορυφή στην οθόνη μετρητών, τότε 
έχουμε ψαλιδισμό. 
 
Ρύθμιση του gain εισόδου στις Mic/Line εισόδου 1-4 
 

1) Συνδέουμε μια audio πηγή στα digi 002. Τα μικρόφωνα με βύσμα XLR 
συνδέονται κανονικά. Οι γραμμές εισόδου των οργάνων είναι οι ¼ inch 
TRC. 

2) Πατούμε τον επιλογέα MIC/Line/Instruments για την αντίστοιχη 
συσκευή που θέλουμε να συνδέσουμε. 

3) Για μικρόφωνο με απαίτηση τάσης phantom πρέπει να εφαρμοσθεί 
ισχύς, πατώντας το διακόπτη των +48V. 

4) Επιλέγουμε File -> New Tracks και καθορίζουν tracks εισόδου Mono 
Auxiliary. Μετά πατάμε  create. 

5) Θέτουμε την είσοδο του track στην ακριβή είσοδο 1-4 Mic/Line 
6) Παίζουμε  το όργανο ή την πηγή ήχου στην ένταση που πρέπει. 
7) Ρυθμίζουμε την είσοδο με το κουμπί του gain. Αυξάνουμε ή 

χαμηλώνουμε το κέρδος, έτσι ώστε να μην  ψαλιδίσει το σύστημα 
(clipping), το σήμα το οποίο τυπικά μπορεί να φθάσει μέχρι την 
περιοχή του κίτρινου. 

 
Δομή του κατάλληλου Gain 

Τακτοποιώντας τη μέγιστη δυναμική περιοχή και το λόγο σήματος προς 
θόρυβο της εγγραφής θα εφαρμόσουμε το ακριβές κέρδος σε κάθε 
βαθμίδα της ακουστικής  αλυσίδας. 
• Με μικρόφωνα βάζουμε αυτά κοντά στις πηγές αλλά πολύ μακριά στην 

περίπτωση που δημιουργούνται εφέ που ενοχλούν την εγγραφή. 
• Με είσοδο Line και όργανα απ’ ευθείας σύνδεσης αυξάνουμε τη στάθμη 

εισόδου κατάλληλη ώστε να μην είναι πολύ δυνατά και στη συνέχεια 
ρυθμίζουμε το Gain του Digi. 

 
 
MIC/Line High – pass Filters 
  
   Οι είσοδοι 1-4 MIC/Line περικλείουν φίλτρο high-pass για τους 75Hz. Αυτό 
χρησιμοποιείται για φιλτάρισμα  θορύβων περιβάλλοντος ή θορύβου AC. 
 
 



 
 
 

Διακόπτες φίλτρου high pass (μπροστινή όψη) 
 
 
Εγγραφή Audio track 
 Για να γράψουμε ένα audio track: 

1) Προσδιορίζουμε  την είσοδο για το track και θέτουμε κατάλληλη 
στάθμη. 

2) Κλικ στο μπουτόν εγγραφής για ενεργοποίηση (Enable) για το track  
3) Επιλέγουμε windows -> show Transport για εμφάνιση του παραθύρου. 
4) Κλικ Return To Zero για να αρχίσει η εγγραφή απ’ την αρχή της 

session. Μπορείτε επίσης να γράψουμε σύμφωνα με μια επιλογή απ’ 
την τοποθεσία του κέρσορα στο παράθυρο σύνταξης. 

5) Κλικ Record στο παράθυρο Transport για ενεργοποίηση της εγγραφής.  
 
 

 
 

Παράθυρο  Transport 
 
 

6) Κλικ play ή πάτημα της spacebar να γράψετε πάνω σε ΟΚ τα tracks 
που ενεγράφησαν. 

7) Γράψτε την εκτέλεση σας  
8) Κλικ stop στο παράθυρο transpart ή πατάμε spacebar. Όταν τελειώσετε 

την εγγραφή σας. 
 
Playback ενός εγγραφέντος track 

1) Κλικ στο μπουτόν Record Enadle track για να απενεργοποιηθεί 
2) Κλικ στο play στο παράθυρο Transport ή στη spacebar για να αρχίσει 

το playback 
3) Κλικ stop όταν θέλετε να σταματήσετε  

 
 
 



Εγγραφή από και προς τις συσκευές Digi 
 

    Τα Digi 002 και Digi 002 Rack έχουν ψηφιακές εισόδου S/PDIF (RCA) και 
οπτικούς συνδετήρες για μεταφορά ψηφιακού audio. 
 
Ρυθμίσεις ψηφιακών διαμορφώσεων και clock πηγής  
    Προτού ξεκινήσουμε μια εγγραφή πρέπει να βεβαιωθούμε ότι 
ενεργοποιήσαμε το κατάλληλο Format στον διάλογο Hardware set up. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλέπεις “Recording a Digital sonrce”. 
 

Εγγραφή από και προς ADAT 
 

    Μπορούμε ε να γράψουμε σε ADAT με χρήση του Digi 002 ή να γράψουμε 
tracks από ADAT στα pro tools για επεξεργασία ή εγγραφή επίσης tracks από 
τα pro tools προς ADAT.  
 
 
Εγγραφή tracks από ADAT στα protools LE  
 

1) Ανοίγουμε ή δημιουργούμε session στα protools  
2) Ενεργοποιούμε πάνω από 8 audio tracks εγγραφής (ανάλογα πόσα 

θέλουμε και πόσα χρησιμοποιεί το ADAT). 
3) Καθορίζουμε τις οπτικές εισόδους 1-8 για τα οκτώ tracks  
4) Επιλέγουμε του συγχρονισμού των protools optical και ότι η 

διαμόρφωση optical είναι set για το ADAT 
5) Κλικ Record στο παράθυρο Transport  
6) Κλικ play στο παράθυρο Transport για να αρχίσει η εγγραφή μετά 

πατήστε play στο ADAT.  
7) Όταν τελειώσει το playback απ’ το ADAT, κλικ stop στο παράθυρο 

transport ή στην spacebar. 
 
Εγγραφή tracks από protools στο ADAT 
 

1) Ανοίγουμε τη session που θέλουμε να κάνουμε εγγραφή στο ADAT 
2) Κάνουμε ενεργά τα 8 audio tracks του ADAT 
3) Δρομολογούμε τις εξόδους των protools στις οπτικές εξόδους των Digi. 
4) Επαληθεύουμε ότι τα protools αναφέρονται στο clock το εσωτερικό το 

πήγαιο στο διάλογο Harware set up 
5) Αρχίζουμε εγγραφή στο ADAT μετά κλικ play στο παράθυρο transport. 

Όταν γίνει η εγγραφή stop και στα δύο συστήματα. 
 

Λανθάνουσα κατάσταση monitor και εγγραφής 
 

    Επειδή τα protools LE χρησιμοποιούν τον most επεξεργαστή στο 
κουμπιουτερ σας για audio επεξεργασία, playback και εγγραφή υπάρχει ένα 
μικρό ποσό audio delay (καθυστέρηση) ή “λανθασμένη” ποσότητα όταν 
ακούμε μονίτορ, μέσω του συστήματος. Μπορούμε να περιορίσουμε αυτό 
όταν γραφούμε και ακούμε μέσω Digi 002 και 002 Rack και να το αυξήσουμε 
όταν προσπαθούμε να φθάσουμε υψηλότερες μετρήσεις tracks με 
περισσότερες βυσματώσεις (plug-in) 



Θέτουμε Latency στο διάλογο playback Engine. Το “Latency” ελέγχεται από τη 
ρύθμιση του μεγέθους του buffer H/W και φαίνεται στις δειγματοληψίες. Οι 
ρυθμίσεις που συνίσταται για να ακούμε audio πίσω είναι οι δειγματοληψίες 
512-1024. Για εγγραφή όταν ακούμε μέσω Digi οι συνιστώμενες ρυθμίσεις 
είναι 128-256 δειγματοληψίες . 
 
Ρυθμίσεις μεγέθους του Buffer Harware για εγγραφή ή για playback 
 

1) Επιλέγουμε setups -> playback Engine 
2) Επιλέγουμε τον αριθμό δειγματοληψίας από το αναδυόμενο μενού του 

H/W buffer στη συνέχεια κλικ.     
 
low latency μόνιτορ 
 
    Τα protools περικλείουν ένα χαρακτηριστικό που λέγεται low latency 
Monitoring για το Digi 002 και 002 Rack. 
    Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα μίκτη Digi 002 
για να γράφουμε και να ακούμε πάνω από 18 εισόδους (8 αναλογικές, 8 
ADAT, και 2 RCA-S/PDIF) με ακραία χαμηλή “Latency”. Αυτή η μέθοδος 
χρησιμένει για εγγραφή πολλαπλών οργάνων στον ίδιο χρόνο. 
    Για χρήση του λανθάνοντος χαμηλού Monitor πρέπει να έχουμε ενεργά τα 
προς εγγραφής tracks να προσδιορίσουμε την ενεργή είσοδο (όχι όλο το 
πλέγμα εισόδων) και επίσης να προσδιορίσουμε τις εξόδους 1ή2. 
 
Ενεργοποίηση του χαμηλού Monitor “Latency” 
 
    Επιλέγουμε operations ->Low Latency monitoring. Όταν αυτό είναι ενεργό 
μερικά plug in και sends καθορισμένα για εγγραφή ενεργά tracks 
(δρομολογημένα στις εξόδους 1-2) αυτομάτως παρακάμπτοντας και πρέπει τα 
υπο  να απορρίπτονται. Επίσης αυτά τα tracks δεν καταχωρούνται στους 
μετρητές για τα κύρια Fadery. 
 

Εγγραφή MIDI 
 

Για να διαμορφώσουμε ένα MIDI tracks για εγγραφή 
 

1) Για συστήματα Macintosh επιλέγουμε MIDI -> input Devices και 
βεβαιωνόμαστε ότι η είσοδος της συσκευής επιλέγει στο ενεργό 
παράθυρο MIDI input. Κλικ ΟΚ για εφαρμογή των αλλαγών. 

2) Επιλέγουμε File ->New Track και προσδιορίζουμε 1 MIDI track και κλικ 
στο Create. 

3) Στο παράθυρο Mix κλικ στον επιλογέα MIDI out put track και 
επιλέγουμε τον ορισμό του MIDI track επιλέγονται μια πόρτα interface 
,ένα κανάλι ή μια συσκευή απ’ το αναδυόμενο μενού. Επιλογές 
μεταβολών εξαρτώνται απ’ το λειτουργικό σύστημα των protools 
version και τα όργανα που έχετε σύνδεση.  

 
 



 
 
 

Επιλογέας MIDI out 
 

4) Μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα default πρόγραμμα αλλαγής tracks 
με κλικ στο μπουτόν του προγράμματος στο παράθυρο Mix και 
κάνοντάς τις αναγκαίες επιλογές και κλικ Done. 

5) Βεβαιωνόμαστε : MIDI -> MIDI Thrm επιλέγεται μετά πατούμε μερικές 
νότες στο MIDI κουτρ. Το op MIDI / προσδιορίζεται στον ήχο του track 
και οι μετρητές των tracks καταχωρούν την δραστηριότητα του MIDI.     

 
Εγγραφή σε ένα MIDI tracks  
 

1) Επαληθεύουμε ότι το MIDI track που θέλουμε να γράψουμε είναι 
ενεργοποιημένο. 

2) Στο παράθυρο Transport κλικ Return To Zero για να αρχίσει η εγγραφή 
απ’ την αρχή της session. Μπορούμε επίσης να γράψουμε σύμφωνα 
με την επιλογή ή από την τοποθεσία του κέρσορά στο παράθυρο 
εργασίας  

3) Κλικ Record στο παράθυρο Transport. 
4) Κλικ play στο ίδιο παράθυρο ή πάτημα της μπάρας spacebar. Αν να 

αρχίσει η εγγραφή ή αν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά Wait for Note, play, 
Record, ή αν χρησιμοποιείτε το contoff κλικ στο play. Τα μπουτόν 
εγγραφής και play είναι ανάμεσα στη διάρκεια του countoff. 

5) Παίζουμε το όργανο MIDI 
6) Όταν τελειώνετε την εγγραφή, κλικ stop στο παράθυρο Transport ή 

πατήστε τη spacebar. 
 Τα νέα δεδομένα MIDI που εγγράφονται εμφανίζονται στο MIDI 
περιοχή στο track στο παράθυρο σύνταξής.    
 
Playback ενός εγγεγραμμένου MIDI track 
 

1) Κλικ στο Record Enadle μπουτόν για να βγούμε απ’ τη διαδικασία  
2) Στο παράθυρο Transport κλικ στο Return To zero για παίξιμο από την 

αρχή του track. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε ένα τμήμα του track 
με τον κέρσορα 

3) Κλικ play στο παράθυρο Transport για playback τα εγγεγραμμένα MIDI 
δεδομένα παίζουν μέσω του track που προσδιορίσθηκε για το όργανο 
και το κανάλι.    



 
Monitor των οργάνων MIDI χωρίς μικτή 
    Για μόνιτορ του οργάνου μας MIDI σε αναλογική εξόδου μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε μια Auxiliary εισόδου. Οι Auxiliary είσοδοι λειτουργούν 
για σήματα εσωτερικά και εξωτερικές πηγές Audio.  
 
Διαμόρφωση Auxiliary εισόδου για MIDI Monitor 

1) Συνδέουμε την έξοδο audio του MIDI οργάνου στις κατάλληλες 
εισόδους στο Digi 002 

2) Επιλέγουμε File ->New Track και καθορίζουμε 1 Mono ή stereo 
Auxiliary εισόδου μετά κάνουμε κλικ στο Greck 

3) Κλικ στον επιλογέα input του καναλιού Auxiliary input και επιλέγουμε 
την είσοδο η οποία είναι συνδεδεμένη με το MIDI όργανο. 

4) Ρυθμίζουμε τη στάθμη της Auxiliary input με το Fader (ένταση). 
 

Εγγραφή QuickPunch 
 

    Με αυτή την εγγραφή μπορούμε να “χτυπήσουμε” εσωτερικά και εξωτερικά 
της audio εγγραφής σε “οπλισμένο” tracks, Η εγγραφή μπορεί να 
σκανδαλιστεί από το παράθυρο transport ή με τη χρήση διακόπτη ποδιού 
(footswitch). Μπορούμε επίσης να παρέμβουμε εσωτερικά όταν γράφουμε 
MIDI χωρίς ενεργό Quickpunch (γρήγορο χτύπημα).  
 
Για σύνδεση ενός διακόπτη ποδιού στα Digi 002 και 002 Rack  
Κλείνουμε τις μονάδες Digi 002 
Συνδέουμε το διακόπτη ποδιού 
Ανοίγουμε το Digi 002 και 002Rack 
 

 
 

Jack Διακόπτη ποδιού 
 
 Η πολικότητα του διακόπτη ανιχνεύεται από το Digi 002 
 
“Χτύπημα” με το Quick unch όταν γράφουμε audio 
 

1) Επιλέγουμε Operation ->Quickpunch 
2) Set στην δρομολόγηση εισόδου και κλικ στο μπουτόν εγγραφής σε 

κάθε audio track που θέλουμε την παρέμβαση. Μπορούμε να 
“χτυπήσουμε” έστω σε πάνω από 8 audio tracks ενώ παίζουν 32 
tracks, ή μπορούμε να παρέμβουμε σε πάνω από 16 tracks ενώ 
παίζουν 24 tracks. 

3) Κλικ στο play στο παράθυρο Transport  
4) Κλικ στο Record ή βήμα on στο διακόπτη ποδιού για να αρχίσει η 

εγγραφή (punch in) όλων των ενεργών tracks. 
5) Κλικ στο Record στο Transport παράθυρο, ή βήμα on στο διακόπτη 

ποδιού ξανά για σταμάτημα εγγραφής. (punch out) 



    Σημειώστε  ότι, ενώ η session συνεχίζει να παίζει, μπορούμε να 
συνεχίσουμε το punch  μέσα  και έξω,για όσο  χρόνο  θέλουμε.   
 
Χτύπημα (punch) μέσα όταν υπάρχει εγγραφή MIDI 
 

1) Δρομολογούμε την είσοδο του MIDI και θέτουμε ON το μπουτόν  
`Record σε κάθε MIDI Track που θέλουμε να παρέμβουμε (punch). Στη 
θέση QuinPunch δεν απαιτείται (punch) χτύπημα στα MIDI track 

2) Κλικ play στο παράθυρο Transport. 
3) Κλικ Record στο ίδιο παράθυρο ή βηματισμό στον ποδοδιακόπτη για 

να αρχίσει η εγγραφή (punch in) σε όλα τα ενεργά tracks.  
4) Κλικ Record στο παράθυρο Transport ή βηματισμό στον ποδοδιακόπτη 

ξανά για stop της εγγραφής (punch out). 
 

Σύνταξη 
 

    Τα protools LE προσδίδουν μερικά εργαλεία για σύνταξη του audio και 
MIDI. Στο παράθυρο Edit τα audio και MIDI tracks μπορούν να συνταχθούν 
σε περιοχές ή να επαναληφθούν σε διάφορες τοποθεσίες για δημιουργία 
βρόγχου επανατακτοποίησης χρήση υλικού από πολλά σημεία 
 
 
 

 
 

Edit Modes   (Slip mode,Smart tool enable) 
 
Για την Audio και MIDI σύνταξη χρησιμοποιούνται : 

1) Μπλεγμένα ή επανατοποθετημένα λάθη. 
2) Επανατακτοποίηση τραγουδιών και projects. 
3) Καθαρισμός του χρονισμού και του ρυθμού των  tracks με τακτοποίηση 

επιτυχών κομματιών και απόθηση άλλων.  
4) Δημιουργία τελικών tracks χρησιμοποιώντας επιλογές από πολλά, 

(γνωστά σαν comp tracks).       
 

Edit Modes 
 

    Τα pro tools έχουν 4 μοντέλα σύνταξης : shuffle, spot, slip, και Grid. Το Edit 
Mode επιλεγμένη με κλικ στο κατάλληλο μπουτόν πάνω αριστερά στο 
παράθυρο Edit. 
 

 
 

Κουμπιά Edit mode  
 



    Με πάτημα F1(shuffle), F2(slip), F3(spot)  και F4 (Grid) τίθεται on το Edit 
Mode. 
    Το Edit Mode επηρεάζει τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις των audio και 
MIDI περιοχών (και τις ατομικές νότες MIDI) για το πώς οι commands copy και 
paste λειτουργούν και επίσης πως γίνονται οι μεταβολές των εργαλείων Edit 
(Edit Tools) όπως Trimmer , Selector, Grabber, και Pencil. 
 
Edit tools  
    Τα pro tools έχουν 7 edit tools, zoomer, trimmer selector, Grabber, 
scrubber, pencil και smart tools. Μπορεί κανείς με κλικ να τα επιλέξει στο 
παράθυρο Edit . 
    Τα εργαλεία : zoomer, trimmer,Grabber και pencil έχουν πολλαπλά models 
που μπορούμε να επιλέξουμε από το αναδυόμενο μενού. 
 
 
 

 
 

Εργαλεία Edit στο παράθυρο Edit 
 
 
 Πατώντας το κλειδί Escape στερεοποιούμε τα Edit tools  
 
Σύνταξη  περιοχων 
 
    Τα Edit εργαλεία στα protools χρησιμοποιούνται για σύνταξη περιοχών στο 
παράθυρο Edit. 

 
Περιοχή audio 

 
Τακτοποίηση περιοχών (Trimming region) 
 
    Μετά την εγγραφή ενός audio track, θα έχουμε μια περιοχή audio στο track. 
Aν   υπάρχει περιοχή σιωπής στην αρχή της περιοχής ή υπάρχει μερική έξτρα 
audio εγγραφή  στο τέλος της περιοχής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να 
τελειώσουμε την περιοχή. 
 
 

 
 
 



 
 Τακτοποίηση μια περιοχής audio  
 

1) Επιλέγουμε Slip note 
2) Επιλέγουμε το εργαλείο Trimmer 
3) Μετακινούμε τον κέρσορα κοντά στην αρχή της ακουστικής περιοχής 

(Σημειώστε ότι ο κέρσορας είναι ένα “[”). 
 
 

 
 
 

Περιοχή Audioσε ενα  track 
 

4) Κλικ στην αρχή της περιοχής και  κύκλωσή δεξιά της.                     
5) Μετακινούμε τον κέρσορα κοντά στο τέλος της audio περιοχής. 

 
 

 
 

Σημείωση της Αρχής  μιας περιοχής 
 

6) Κλικ στο τέλος της περιοχής και σύρσιμο αριστερά για να συγκρίνουμε 
την περιοχή. 

 

 
 

Σημείωση του τέλους μιας περιοχής 
 
 
 Μπορούμε να επεκτείνουμε επίσης μια περιοχή με τη χρήση του 
εργαλείου trimmer, αν υπάρχουν δεδομένα πέραν της τρέχουσας περιοχής.   
Για να επεκτείνουμε την αρχή της περιοχής τραβάμε αριστερά, για να 
επεκτείνουμε το τέλος σύρουμε δεξιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τακτοποίηση περιοχής (arranging Regioons) 
 

1) Ανοίγουμε ή δημιουργούμε μια session στα pro tools 
2) Καθορίζουμε το μέτρο της session (MIDI >change Meter) και το tempo 

(MIDI>change Tempo) 
3) Επιλογή του Mode Grid 
4) Προετοιμάζουμε την εγγραφή με τη χρήση MIDI click (βλέπε “Using the 

Click Plug-In”) 
5) Εγγράφουμε το track της ντραμς κρατώντας στη μνήμη το καλύτερο 

μέρος της μπάρας το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε. Η εγγραφή μας 
θα προσαρμοστεί κατάλληλα στο grid όπως και στο tempo και το μέτρο 

ή 
    Εισάγουμε ένα υπάρχων audio αρχείο όπως π.χ. ένας βρόχος δείγματος 
ντραμς, από μια βιβλιοθήκη, και το τοποθετούμε σε ένα audio track. 

6) Κλικ στα εργαλεία επιλογής και σύρσιμο στην κυματομορφή 
φτιάχνοντας μια επιλογή μιας μπάρας. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή 
προσαρμόζεται στο καθορισμένο grid. 

 

 
 

Κάνοντας επιλογή σε grid mode 
 
 

7) Δημιουργούμε ένα νέο audio track (file New track) 
8) Απ’ το αναδυόμενο μενού Grabber επιλέγουμε το separation Grabber 

εργαλείο. 
9) Με το εργαλείο αυτό, σύρουμε την επιλογή να αρχίσει το νέο audio 

track. Μια νέα περιοχή δημιουργήθηκε και εμφανίζεται στην αρχή του 
νέου track. 

 
 

 
Σύρσιμο επιλεγμένης περιοχής με διαχωριστή Grabber 

 
 
 

10) Με επιλεγμένη τη νέα περιοχή σε ηρεμία επιλέγουμε Edit>Repet 
 
 
 
 



 
 

Διάλογος επανάληψης 
 

11) Στο διάλογο Repeat εισάγουμε ένα αριθμό επαναλήψεων και κάνουμε 
κλικ στο ΟΚ.   

Τώρα έχουμε ένα track νέου ρυθμού με ένα “βρόγχο” επανάληψης 
φράσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία να κάνουμε 
πολλά περισσότερα, ανώτερα, εμπλέκοντας διάφορες regions (περιοχές). 
     Για παράδειγμα θα μπορούσαμε χωριστά, ή στο Mode shuffle σαν ένας 
δρομέας ερχόμενος με νέους και ενδιαφέροντες ρυθμούς. 
 
Λίστες play και μη καταστροφική σύνθεση (playlist και Non-destructive 
Edit). 
 
     Οι λίστες play μας προτρέπουν να δημιουργούμε και να διασώζουμε  
πολλαπλές versions track που έχουν συντεθεί. Μια λίστα play, μπορεί να είναι   
κομπλέ, και επανατοποθετηθεί σε επιλογή από πολλαπλές λήψεις.    
Μπορούμε να διπλασιάσουμε της playlists, να αποθηκεύσουμε τις συνθέσεις 
τους σε τρέχουσα κατάσταση, και να συνεχίσουμε να κάνουμε επιπρόσθετα 
συνθέσεις σε νέα λίστα, γνωρίζοντας ότι, μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω σε 
προηγούμενες versions. 

 
(Δημιουργία) Το create multiple playlists to edditing 
 

1) Αρχίζουμε με ένα track που θέλουμε να διαφοροποιήσουμε.  
2) Απ’ το αναδυόμενο μενού playlist επιλέγουμε Duplicate. 

 
 
 

 
 

Επιλογέας λίστας  στο αναδυόμενο Μενού 
 

3) Ονομάζουμε την λίστα και κλικ on. 
4) Φτιάχνουμε τις πρώτες μας σειρές συνθέσεων. 
5) Επιστρέφουμε στην original playlist, επιλέγοντας αυτήν από το 

αναδυόμενο μενού playlist. 
6) Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2-5 περαιτέρω συνθέσεις. 

     Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να βγάλουμε διαφορετικές συνθέσεις απ’ 
το track, και να επιρεάζουμε με σύγκριση μεταξύ των, τις  playlists.   
 



 
Mixing 

 
    Τα protools έχουν περιβάλλον Mix που προσδίδει πολλούς εξοικειωμένους 
ελέγχους,όπως  ένταση , Pan-Solo και mute (σίγησης). 
 
(Εμφάνιση) Το view the mix window. 
 
Επιλέγουμε windows >show Mix 
 

 Με πάτημα control Ednals (=) στα windows. 
 

      Υπάρχει επίσης μπουτόν στα digi 002, για τα παράθυρα Mix και Edit.   
 
Έλεγχοι  channel setup 
 
Volume. Αυξάνει  ή ελαττώνει τη στάθμη του track. 
Pan. Θέτει δεξιά ή αριστερά στο μίξη  το track 
Solo. θέτει solo ένα track (με σίγαση όλων των άλλων tracks) 
Mute Θέτει σίγαση σε ένα track. 
 

Δρομολόγηση βασικού σήματος 
 

    Η δρομολόγηση σήματος ολοκληρώνεται προσδιορίζοντας εισόδους και 
εξόδους. Οι είσοδοι audio track μπορεί να είναι από μονοπάτι bus, ή εισόδους 
hardware. Απαξ και εγγραφεί μια είσοδος track, είναι (γίνεται) audio αρχείο 
στο δίσκο. Βοηθητικές είσοδοι μπορεί να είναι,  η είσοδος hardware ή 
εσωτερικό μονοπάτι bus. 
    Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά του δρομολογηθέντος 
σήματος, για να επανατοποθετήσουμε αρχιτεκτονική για δικά μας projects, 
που μπορούν να περικλείουν sends και return για εφφέ και επεξεργασία 
μίξεως . 
 
(Επεξεργασία) send and return submixing for Effects Processing  
  
    Όταν κάνουμε επεξεργασία σήματός για εφφέ reverb ή delay ή άλλα όμοια, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε sends και βοηθητικές εισόδους για να 
μπορέσουμε να κάνουμε το καθιερωμένο send/return κύκλωμα. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε μια plug in σύνδεση πραγματικού χρόνου, για τροφοδοσία 
σήματος για όλα τα tracks που υπάρχουν σ’ αυτή τη μίξη. Η εισαγωγή εφφέ 
στη μίξη μπορεί να ελέγχεται με τη χρήση των Faders (για ξερή χρήση δηλαδή 
χωρίς εφφέ) και με το fader της βοηθητικής εισόδου (Auxiliary η οποία λέγεται 
και υγρή ή return στάθμη). 
 
Δημιουργώντας ένα send σήμα  
 
     τα pro tools LE προσδίδουν πάνω από πέντε sends για κάθε audio track. 
Ένα σήμα send μπορεί να είναι Mono ή stereo δρομολογώντας μια έξοδο, ή 
ένα από τα εσωτερικά μονοπάτια.  



 
Προσδιορισμός ενός send σε ένα track 
 
    Βεβαιωνόμαστε ότι εμφανίζονται ενεργά send στο windows Mix (Display –> 
Mix window show -> sends view). 
Κλικ το button sends στο audio track και επιλογή ενός μονοπατιού από το 
αναδυόμενο μενού. 
    Θέτουμε τη στάθμη του send. Μπορούμε να θέσουμε τη στάθμη send στο 
μηδέν με το ποτενσιόμετρο (Fader) του send. 
 

 
 

Προσδιορισμός μιας  send σε ένα stereo bus μονοπάτι 
 
    Μπορούμε να διαμορφώσουμε την default στάθμη για νέα sends, για 
στάθμη -∞  ή μοναδιαίο κέρδος (0dB), ενεργοποιώντας τα sends  defaults απ’ 
την επιλογή “inf” μέχρι τη λειτουργία προτίμησης.    
 
Δημιουργία Return 
    Οι βοηθητικές είσοδοι (Auxiliary) μπορούν να δράσουν σαν κανάλια 
επιστροφής (return) για εισόδους από πηγές hardware.  
 
 

 
 
Audio  και   auxiliary  tracks εισόδου διαμορφωμένα για send και return 



 
 
Δημιουργία Return 
 

1) Επιλέγουμε File ->New track και καθορίζουμε 1 mono ή stereo 
βοηθητικ;h είσοδοικαι  κάνουμε κλικ στο create. 

2) Κλικ στον επιλογέα εισόδου της βοηθητικής εισόδου, και θέτουμε αυτή 
στο μονοπάτι που καθορίζουμε στα sends στα tracks πηγής. 

3) Κλικ στον επιλογέα εξόδου της βοηθητικής εισόδου και επιλογή ένος 
μονοπατιού εξόδου. 

 
Master Faders. 

 
    Χρησιμοποιούνται σαν Masters εξόδου και bus, και μπορούν να ελέγχουν 
Mono ή stereo εξόδους ή bus μονοπάτια σε  μια session. Μπορούμε μετά να 
ελέγξουμε στα Master Faders την ένταση (volume), solo και mute ή να 
εφαρμόσουμε inserts σ’ αυτά τα μονοπάτια. 
    Όταν ρυθμίζουμε το τελικό Mastering Mix συνιστάται να χρησιμοποιούμε  
μικρομετρικά τη ρύθμιση στον έλεγχο Master Fader για τις κύριες εξόδους 
(πληρ. στο Regerence Guide). 
 
 
 

 
 

Έλεγχος master fader κύριων εξόδων 
 
 
Δημιουργία  ενός Master Fader (create a Master Fader) 
 

1) Επιλέγουμε File ->New Track και προσδιορίζουμε 1 Mono ή stereo 
Master Fader track, στη συνέχεια κλικ στο create . 

2) Στο παράθυρο Mix κλικ στον επιλογέα Master Fader out και επιλογή 
μονοπατιού εξόδου που θέλουμε να ελέγξουμε  

Μπορούμε να επιλέξουμε είτε εξόδους είτε εσωτερικά busses. 
 



 
 
 
 
Xρήση ενός Master Fader για έλεγχο Master stereo volume, για όλα τα 
tracks μιας session. 
 

1) Επιλέγουμε file->New Tracks και προσδιορίζουμε 1 stereo Master 
Fader track και κλικ στο create. 

2) Θέτουμε τις εξόδους όλων των audio tracks στη session, στις εξόδους 
1-2 και θέτουμε το pan για κάθε track. 

3) Θέτουμε την έξοδο του Master Fader στο μονοπάτι της κυρίας εξόδου 
(έξοδοι1-2) 

Plug ins 
 
    Οι plug ins προσδιορίζουν EQ (εκουαλεΐζερ) dynamics, effects και πολλούς 
άλλους τύπους επεξεργασίας. 
    Οι λειτουργίες plug ins είναι είτε πραγματικού είτε μη πραγματικού χρόνου. 
    Οι RTAS plug ins είναι μη καταστρεπτικά εφφέ τα οποία εισέρχονται στα 
tracks για επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο σαν να είναι εξωτερικά 
μηχανήματα επεξεργασίας (στην διάρκεια του παιξίματος). 
    Οι plug ins audio suites χρησιμοποιούνται για επεξεργασία, και 
τροποποίηση αρχείων audio στο δίσκο, μάλλον χωρίς καταστροφή σε 
πραγματικό χρόνο. Εξαρτώμενη από το πώς είναι διαμορφωμένη μια 
audiosuite plung ins, μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο audio αρχείο, ή 
εναλλαγης, της original πηγής του audio αρχείου. 
    Συνδέσεις plug ins προσδιορίζονται στα tracks από τις inserts που 
εμφανίζονται στα παράθυρα Mix ή Edit. Απάξ και προσδιορίσουμε το track οι 
συνδέσεις plug ins εμφανίζονται στις inserts εισόδους και μπορούν με ένα κλικ 
στο button insert να ενεργοποιηθούν. 
 
 

 
 
 

Συμπιεστής Plug -in 
 
 
 



 
Εισαγωγή βυσμάτωση Real time σε track 
 

1) Εμφανίζουμε τις Ιnserts View από το Mix ή το παράθυρο edit  
2) Κλικ στον επιλογέα inserts και επιλογή το plug in που θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε. 
 Τα pro tools έρχονται με ένα σετ ψηφιακού Rack από plug ins και 
πολλά άλλα παρελκυόμενα.   
 

Αυτόματο Mix (Mix automation) 
 
      Κάνει αυτόματη εγγραφή ή αυτόματες αλλαγές στο track, στις στάθμες 
send,  και στις παραμέτρους mute, pan και  plug in. 
    Τα MIDI tracks προσδίδουν αυτοματισμό στην  ένταση, pan, και Mute μόνο. 
 
Αυτόματη εγγραφή 
 

1) Στο window Automation Enable (windows ->show Automation Enable) 
ενεργοποιούμε ένα αυτόματο τύπο (volume, pan, mute,send, 
level,send pan, send mute) ή μερικούς αυτοματισμούς plung in. 

2) Επιλογή Mode αυτοματισμού για τα tracks που είναι αυτοματοποιημένα 
(wite, touch, ή το Latch mode)  

3) Ξεκίνημα και γράψιμο αυτόματα, ρυθμίζοντας Faders και άλλους 
ελέγχους κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Τα pro tools LE θυμούνται 
όλες τις μετακινήσεις που εκτελούνται στις ενεργές παραμέτρους. 

 
 

 
 

Αυτόματη ενεργοποιίηση (αριστερά) και επιλογή ενός Track (δεξιά). 
 
    Μόλις γίνει αυτόματα εγγραφή, μπορεί να γίνει επανεγγραφή ή γραφική 
εμφάνιση στο παράθυρο Edit. 
 
 

 
 

Αυτόματο Volume ενός  Track στο παράθυρο Edit 
 
 



Τελική Μίξη (Final mixdown) 
 

    Το πέταγμα του δίσκου σημαίνει τελική μίξη και εγγραφή στο δίσκο, 
δημιουργία ενός νέου loop, εφφέ εκτύπωσης ή πέταμα κάποιων μίξεων 
απλών (υπομίξεων). Μετά το πέρας της μίξης μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε άλλο πρόγραμμα και να κάψουμε το CD. 
    Όταν πετάμε ένα track στο δίσκο η μίξη περικλείει τα ακόλουθα.   
Audible  Tracks. Όλα τα ακουστικά track περικλείονται στο bounce. Μερικά 
tracks που είναι mute δεν εμφανίζονται στο bounce. 
    Αν θέλουμε ένα solo track ή περιοχή (region) μπορούμε να εμφανίσουμε 
μόνο τα solo στοιχεία στο Bounce Mix. 
Automation: Όλοι οι ενεργοί αυτοματισμοί  παίζουν και δεν είναι 
συγκροτημένοι σε Mix. 
Inserts και sends : Όλες οι δραστικές inserts περικλείουν πραγματικό χρόνο 
plug ins και hardware inserts, εφαρμόζονται στη Bounce Μίξη.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 
Χρήση του Digi 002 σαν  μίκτης (stand alone) 

 
    Εκτός των άλλων λειτουργιών το digi 002 λειτουργεί σαν σταθμός μίκτης 
ψηφιακός κανόνας της σχετικές ρυθμίσεις. 
    Η εικόνα 9 δείχνει το digi 002 σαν κέντρο ενός μικρού studio με αναλογικές 
και ψηφιακά audio. Η εικόνα 10 δείχνει το digi 002 σε μία μικρή εκτέλεση 
live.Για λεπτομέρειες “connecting your studio”  δείτε το κεφάλαιο 7, και για 
“digital Audio connection in stand alone mode” (Ψηφιακές συνδέσεις στο 
Mode stand Alone) παρακάτω. 
    Η μίξη “stand alone” και οι ικανότητες επεξεργασίας του digi 002 
προσδίδουν πλήρη ισχύ σε ψηφιακό σήμα επεξεργασίας (DSP). Η μονάδα 
Digi 002 δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε κουμπιούτερ για να λειτουργήσει σαν 
σταθμό εργασίας “stand alone”. Δείτε τον  πίνακα G “Digi 002 stand Alone 
Block Diagram” για μια περιγραφή της ροής σήματος στο Mode stand alone. 
 
 
 

 
 
 

Σχ.10  Διαμόρφωση Studio stand Alone  του Digi 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Σχ.11  Διαμόρφωση του Digi 002 για  Live 
 

 
 
Overview (Ανακεφαλαίωση) 
 
 Όταν το digi 002 λειτουργεί σαν σταθμός τότε είναι μίκτης 8Χ4Χ2 
αποτελούμενος από : 

• Οκτώ είσοδους που αντιστοιχούν στις αναλογικές είσόδους 1-8 στο 
Digi 002, και ελέγχονται απ’ το πάνελ στην πίσω όψη.  

• Ξεχωριστό EQ που έχει  3 μπάντες   για της εισόδους 1-8. 
• Ξεχωριστό in-line compressor στην είσοδο των καναλιών 1-4. 
• Τέσσερα sends για κάθε κανάλι για πρόσθεση εσωτερικών εφφε Delay 

ή Reverb ή για ολοκληρωμένα εξωτερικά εφφε. 
• Μια στέρεο έξοδο που αντιστοιχεί στις κύριες εξόδους 1-2.  

 
 

Περιοχή δειγματοληψίας ψηφιακού μίκτη 
 

    Στο stand alone Mode, οι λειτουργίες Digi 002 σαν ψηφιακού μίκτη έχουν 
ονομαστικό ρυθμό δειγματοληψίας 44,1 ΚΗz. Επίσης υποστηρίζονται 
ψηφιακές είσοδοι πάνω από 48 ΚΗz. Τέλος ο σταθμός δεν ανταποκρίνεται σε 
χρήση εξωτερικού ρολογιού. 
 

Είσοδοι Mixer 
 
Είσοδοι 1-4 
     Δέχονται μικρόφωνα – line – ή όργανα σημάτων στάθμης και προσδίδουν 
μεταβλητά gain (κέρδη) για έλεγχο του Digi 002. 
    Ισχύς phantom είναι επίσης διαθέσιμη για τις είσόδους 1-4 στα ζυγισμένα 
κανάλια χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στο panel. 
 
 
 
 



 
Είσοδοι 5-8  
 Αυτές δέχονται σήματα line ικανά για ρύθμιση μεταξύ -10 dBV και 4dBu με 
ρυθμιστές στο πάνελ. 
 
 
Alt src inputs  
     Αυτές οι είσοδοι επιτρέπουν σύνδεση και έλεγχο πηγών όπως CD players, 
ή κασετόφωνα. Το σήμα από τις Alt src inputs μπορεί να δρομολογήθεί σε 
Monitor και Headphone εξόδους, (πιέζοντας τον διακόπτη Mon), ή προς την 
είσοδο καναλιών 7-8 (πατώντας τους διακόπτες 7-8). 
    Όταν ενεργοποιούνται οι Alt sre 7-8, οι αναλογικές είσοδοι 7-8 (οι 
συνδετήρες TRS) απενεργοποιούνται. 
 
S/PDIF Digitag inputs 
 
     Στο stand alone Mode μπορούμε να ενεργοποιήσουμε από τις ψηφιακές 
εισόδους έτσι ώστε να εμφανίζονται στις εισόδους 5-6, επιτρέποντας μας να 
φέρουμε ένα στέρεο ψηφιακό σήμα στο Digi 002. 
 

Sends 
Κάθε ένα  απ’ τα 8 κανάλια μπορεί να στείλει σήμα σε μερικές ή σε όλες απ’ 
τις 4 ικανές sends στον ίδιο χρόνο. Οι sends μπορεί να συνδέονται είτε σε 
θέση pre- ή post fader ( δηλ. πριν ή μετά το Fader). 
 
Send A.  Δρομολογεί το σήμα εισόδου στον εσωτερικό επεξεργαστή Delay. 
Send B Δρομολογεί το σήμα εισόδου στον εσωτερικό επεξεργαστή Reverb. 
Send C  Δρομολογεί το σήμα εισόδου στην έξοδο 7 στο πίσω μέρος του Digi 
002. 
Send D  Δρομολογεί το σήμα εισόδου στην έξοδο 8. 
 

Dynamics 
 

 Τα κανάλια εισόδου 1-4 αποδίδονται σε compressor  (συμπιεστής) 
γραμμής, με ελέγχους για τις ακόλουθες παραμέτρούς : 

• Κέρδος εισόδου. 
• Κατώφλιο.  
• Περιοχή συμπίεσης.  
• Χρόνοι attack και release. 
• Σκληρό ή μαλακό γόνατο.  
• Αναστροφή φάσης.  
• Κέρδος εξόδου. 

 
EQ 

 Κάθε ένα απ’ τα 8 κανάλια εισόδου διαθέτει  ΕQ με τα ακόλουθα : 
• Διακοπτόμενο  υψηλού περάσματος/ χαμηλών συχνοτήτων ατομικό EQ 
• Παραμετρικό EQ  
• Διακοπτόμενο χαμηλού περάσματος/υψηλών συχνοτήτων ατομικό EQ 
 



 
     Αυτές οι μπάντες EQ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδιασμό  με τα 
φίλτρα Hardware υψηλών που υπάρχουν στις εισόδους 1-4. 
 

Mixer outputs 
 

Κύριες έξοδοι.  Στο stand alone Mode, όλες οι είσοδοι των 8 καναλιών, οι 
return delay και οι reverb return όλες μπορούν να συμπυκνωθούν  στις 
εξόδους 1 και 2, οι οποίες δρομολογούνται στις κύριες εξόδους  και στις 
S/PDIF έξόδους, στο πίσω μέρος του Dιgι 002. Οι έξοδοι 1-2 επίσης 
εμφανίζονται στις εξόδους Monitor  και στα ακουστικά.  
 
ADAT Optical outputs  
 
    Όλες οι είσοδοι καναλιών του stand alone Mode μπορούν να εμφανισθούν 
στις 8 optical ADAT εξόδους pre-fader, pre-effect εκτός των φίλτρων υψηλών 
συχνοτήτων στα κανάλια 1-4. Αυτά μας επιτρέπουν να δρομολογήσουμε τα 
σήματα εισόδων προς μία ADAT χωρίς καλωδιώσεις. 
  
 

Εισαγωγή στο Mode stand Alone 
 

    Μπορούμε να τοποθετήσουμε το Digi 002 σε stand alone Mode όταν η 
μονάδα είναι standby ή στο pro tools Mode. Οποτεδήποτε, αν το Digi 002 
είναι σε pro tools mode όταν το θέσουμε σε stand alone, γίνεται επικοινωνία 
με τα pro tools και μπορούμε να επανέλθουμε για κάποιο κίνδυνο πίσω, ή να 
αποθηκεύσουμε τη session μας, και να βγούμε στα pro tools.   
 
Τοποθέτηση του Digi 002 στο stand alone mode 
  
    Πιέζουμε το διακόπτη send alone δεξιά του πάνελ εμφανίζεται “Enter stand 
alone mode? Yes/No” 
    Πατάμε το κανάλι που φωτοβολεί επιλέγοντας το διακόπτη κάτω από το 
“Yes”. Με το “No” επιστρέφουμε στην προηγούμενη θέση. 
    Αν είμαστε μέσα στα pro tools και πατήσουμε stand alone θα 
ειδοποιηθούμε να βγούμε απ’ το stand alone ή να τελειώσουμε τα pro tools. 
Αν μια session είναι ανοιχτή στα pro tools μπορούμε να την αποθηκεύσουμε 
πριν βγούμε. 
 
Έξοδος απ’ το stand alone 
 
    Πατάμε το διακόπτη stand alone το Digi 002 πάει standby ή εισερχόμεθα 
στα pro tools αυτόματα αν τρέχουν ακόμα. 
 

Ψηφιακές συνδέσεις στο Mode stand Alone 
 

Ψηφιακές είσοδοι  Σ’ αυτό το Mode μπορούμε να θέσουμε τις εισόδους 5-6 
να δέχονται ψηφιακές εισόδους S/PDIF αντί αναλογικών. Όταν οι είσοδοι 5-6 



τίθενται σαν S/PDIF, οι συνδετήρες ¼ της ίντσας για τις εισόδους 5-6 είναι 
ανενεργές (στο πίσω μέρος του Digi 002). 
 
Τοποθέτηση των  εισόδων  5-6 σε S/PDIF ψηφιακές εισόδους  
 

1) Στο Mode stand alone πατάμε  F1.  
2) Πατάμε το διακόπτη κάτω απόν το pret. 
3) Πατάμε τον επιλογέα διακόπτη (που φωτίζει) κάτω από το In56 

(είσοδοι 5-6) 
4) Πατάμε το φωτεινό διακόπτη επιλογέα με επαναλήψεις για εισαγωγή 

των εισόδων 5-6 σε αναλογικές ή ψηφιακές. 
5) Πατάμε Esc για να αποσυνδέσουμε τις εισόδους 5-6. 
6) Πατάμε το διακόπτη επιλογής στα δεξιά για save των ρυθμίσεων που 

επιλέξαμε. 
7) Escape (Esc) για να βγούμε. 

 
Διαμόρφωση ψηφιακής εισόδου 
 
    Μπορούμε να κάνουμε Digi 002 να δεχθεί S/PDIF είσοδο σε RCA 
συνδετήρα ή optical είσοδο στα πίσω του Digi 002. 
    Στο Mode stand alone οι πόρτες optical και RCA, δέχονται σήματα S/PDIF 
συχνότητας δειγματοληψίας πάνω από 48ΚΗz. 
 
 
 

 
 

 
Συνδέσεις ψηφιακής εισόδου (πίσω όψη) 

 
 
 
Αλλαγή  της διαμόρφωσης των εισόδων 5-6  
 
Στο stand alone Mode πατάμε F1 
Πατάμε το φωτεινό διακόπτη κάτω από το pre 
Πατάμε το φωτεινό διακόπτη κάτω από το S/PDIF 
Πατάμε το φωτεινό διακόπτη επιλογής για RCA ή optical διαμόρφωση 
Esc για έξοδο.  
Πατάμε για save το διακόπτη, για αποθήκευση ρυθμίσεων.  
 

 Μόνο ένα ζευγάρι S/PDIF εισόδου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε 
κάθε στιγμή, Αν π.χ. χρησιμοποιούμε optical είσοδο για S/PDIF δεδομένα δεν 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε RCA εισόδους. 
 



Ψηφιακό clock 
 
     Όταν συνδέουμε εξωτερική πηγή μπορούμε να θέσουμε το Digi 002 σε 
συγχρονισμό με εξωτερικό clock (αυτό που έχει η εξωτερική συσκευή) ή 
εσωτερικό clock (του Digi 002). 
    Σε πολλές περιπτώσεις, όπως με χρήση   συσκευών  DAT, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε εξωτερικά clock.  
 
Αλλαγή clock για ψηφιακές εισόδους στις εισόδους 5-6  
 

1) Στο stand alone mode πατάμε F1. 
2) Πατάμε τον φωτεινό διακόπτη κάτω από το pre. 
3) Πάτημα τον φωτεινό διακόπτη κάτω από το wcl (word clock). 
4) Πατάμε τον φωτεινό διακόπτη επαναληπτικά για επιλογή clock 

εσωτερική ή S/PDIF (εξωτερική). 
5) Πατάμε Esc για να βγούμε από τις προτιμήσεις S/PDIF. 
6) Πατάμε save για τις ρυθμίσεις.  
7) Πατάμε Esc δύο φορές για έξοδο από το Mode. 

 Όταν το clock τίθεται στο S/PDIF  (εξωτερικό) ο ενδείκτης 
δειγματοληψίας φωτοβολεί, δείχνοντας ότι υπάρχει το σήμα clock, ή ότι το 
Digi 002 δεν δέχεται σήμα clock.    
 

Ψηφιακές έξοδοι 
 

     Η διαμόρφωση εξόδου στο Digi 002 για το stand alone Mode, εξαρτάται 
από την διαμόρφωση που επιλέχθηκε στις προτιμήσεις του S/PDIF (Αυτές 
είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση της 
ψηφιακής εισόδου). 
 
S/PDIF έξοδοι 
 
    Στο stand alone mode οι έξοδοι S/PDIF στο πίσω μέρος του Digi 002 
καθρεφτίζουν τις εξόδους 1-2 σε όλους τους χρόνους. Αν είναι επιλεγμένη η  
προτίμηση RCA τότε μόνο ο συνδετήρας RCA S/PDIF είναι ενεργός. 
    Αν επιλέγει η optical στο S/PDIF, αμφότερα (ο RCA και optical) οι 
συνδετήρες είναι ενεργοί. 
    Αν είναι επιλεγμένη η optical, τότε μόνο οι κύριες έξοδοι 1-2 είναι 
καθρεφτιζόμενες στην οπτική θύρα. 
 
ADAT οπτικές έξοδοι 
  
    Στο stand alone Mode αν είναι επιλεγμένη η RCA, όλες οι 8 είσοδοι 
καναλιών είναι σε συνέχεια με την optical out του ADAT, με τα pre fader και τα 
pro-effects. Αυτό επιτρέπει στον καθένα να δρομολογήσει σήματα εισόδου σε 
συνέχεια με ένα ADAT, και να γράφει δεδομένα από όλα τα κανάλια εισόδου.      

 
 



 
 

Συνδέσεις ψηφιακής εξόδου (πίσω όψη) 
 

 
Αλλαγή της διαμόρφωσης ψηφιακής εξόδου  
  

1) Στο stand alone mode πατάμε F1. 
2) Πατάμε τον φωτεινό διακόπτη κάτω από το pre. 
3) Πάτημα τον φωτεινό διακόπτη κάτω από το S/PDIF. 
4) Πατάμε τον φωτεινό διακόπτη επανειλημμένα για επιλογή RCA ή 

optical. 
5) Esc για να βγούμε από τo S/PDIF. 
6) Πατάμε save. 
7) Esc δύο φορές για έξοδο από το Mode. 

 
Εμφανίσεις στο stand alone Mode  

 
 Σ’ αυτό το Mode, το Digi 002 μπορεί να εμφανίσει ελέγχους Mixer σε 
μερικές εμφανίσεις. 
 
Εμφάνιση Home  
 
    Είναι η default Mixer εμφάνιση που φαίνεται, όταν εισάγουμε πρώτα το 
stand alone Mode. Αυτή η εμφάνιση ενεργοποιείται το ίδιο με την κονσόλα, 
όταν φαίνονται οι έλεγχοι pan στους περιστρεφόμενους κωδικοποητές, και τα 
ονόματα των καναλιών σε ένδεικτικές κυλιόμενες ταινίες. 
 
 
   
Τοποθέτηση Digi 002 σε εμφάνιση stand alone Home 
 
    Πατάμε τον Pan διακόπτη πάνω αριστερά στη γωνία της περιοχής της 
κονσόλας. 
 
Εμφάνιση κονσόλας (console view)  
 
    Η εμφάνιση κονσόλας (console view) προτρέπει να σημειώσουμε αν 
θέλουμε να δούμε τις θέσεις των ρυθμίσεων pan, όλα τα κανάλια, ή τις θέσεις 
των ρυθμίσεων για τα sends. 
 
Εμφάνιση των pan  
 
    Αυτή είναι η default εμφάνιση του Mixer την οποία μας δείχνει το Mode 
stand alone. Σ’ αυτή την εμφάνιση τα Faders ελέγχουν τις εντάσεις των 



εισόδων και τους κώδικες περιστροφής ελέγχου pan (και τις θέσεις τους). Σ’ 
αυτή την εμφάνιση, οι κυλιόμενες ταινίες δείχνουν τα ονόματα των καναλιών, 
τα οποία μπορούν να αλλάξουν σ’ αυτή την εμφάνιση.  
 
Εμφάνιση θέσης Pan όλων των καναλιών 
 
Στη Μode stand alone πατάμε pan πάνω αριστερά της περιοχής πρόσοψης. 
 
Εμφάνιση send 
 
     Αυτή η εκδοχή δείχνει τη στάθμη των send ρυθμίσεων για κάθε track, 
στους κώδικες περιστροφής. Στη send view (εμφάνιση), τα Faders συνεχίζουν 
να ελέγχους την ένταση εισόδου. 
    Στη send view η ταινία εμφάνισης δείχνει ονόματα συνεργαζόμενων 
καναλιών, με τις θέσεις send (send A=Dly, send B=Rvrb,send C=Sndc, send 
D= snd D στο stand alone mοde) κατά μήκος των λωρίδων καναλιού. 
 
Εμφάνιση στάθμης ελέγχου send για όλα τα κανάλια 
 

1) Στο Mode stand alone πατάμε το διακόπτη send πάνω αριστερά της 
περιοχής της κονσόλας εμφάνισης. 

2) Πατάμε κάποιους διακόπτες θέσης send (A-D), για να εμφανίσουμε  τις 
διάφορες στάθμες, που ανταποκρίνονται στα send   στους 
περιστρεφόμενους κωδικούς. (Στο Mode stand alone ο διακόπτης για 
το send Ε  είναι ανενεργός). 
Όταν εμφανίζονται  ατομικά sends, τα ονόματα τους δείχνονται 

μετακινούμενα μέσω των  περιστρεφόμενων κωδικών. Για detault εμφάνιση  
των σταθμών send  στρέφουμε όλα στη θέση (-INF) κάτω. 
 
 

Εμφάνιση των Fader Master 
 

    H εκδοχή   Master   Fader εμφανίζει 5 κανάλια στην ταινία. Οι διακόπτες 
Master Fader και τα Effects Returns εμφανίζονται με τα Master στα δεξιά. 
 
Τοποθέτηση του Digi 002 στην εκδοχή Master Fader 
 
    Στο Mode stand alone πατάμε Master Fader στα αριστερά των ελέγχων 
Navigation και Transport. 
 
Master Faders. Tα αριστερά και δεξιά Master Faders ελέγχουν τη στάθμη 
εξόδου των Mixer outputs 1-2 στο πίσω μέρος του Digi 002. 
 
 
Reverb Returns. Αυτά είναι οι αριστερή και δεξιά επιστροφές για το send B 
για το εσωτερικό Reverb effect. Το ποσόν reverd στην έξόδο  μίξης ελέγχεται 
από τα Faders αυτά. 
 



Delay Return. Αυτή είναι μία επιστροφή Mono για το send A, για το 
εσωτερικό εφφέ Delay. Οι έλεγχοι Fader ελέγχουν το ποσόν Delay και οι 
έλεγχοι περιστροφής κωδικών τις θέσεις των pan στη μίξη output.   
 
Απενεργοποίηση Reverb και Delay 
 
    Αυτό γίνεται με τον αντίστοιχο διακόπτη όταν είμαστε στην Master Fader 
εκδοχή. Στη συνέχεια μας επιτρέπεται να ακούσουμε την πηγή tracks με τα 
εφφέ προσωρινά απενεργοποιημένα. 
 
Reverb και Delay Sole safe. Στο stand alone Mode οι Reverb και delay 
επιστροφές έχουν χαρακτηριστικό solo safe. Αν κάποιο από τα κανάλια 
εισόδου (1-6) έχει προσδιορισμό send για Reverb ή Delay και ο διακόπτης  
Solo είναι τοποθετημένος σε θέση  on σε ένα κανάλι εισόδου, οι επιστροφές 
των Reverb ή Delay δεν απενεργοποιούνται, κα τα effects ακούγονται.      
Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το Solo Safe, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις  
Solo. 
 
Αλλαγή της solo safe  
 

1) Στο stand alone mode πατάμε F1. 
2) Πατάμε τον φωτεινό διακόπτη καναλιού κάτω από το pre. 
3) Πάτημα στον φωτεινό διακόπτη του καναλιού επιλογής κάτω από το 

solo 
4) Πατάμε επανειλημμένα τον φωτεινό διακόπτη  για on ή off solo   
5) Πατάμε Esc για για έξοδο από το solo. 
6) Πατάμε τον διακόπτη save για αποθήκευση των αλλαγών   
7) Πατάμε Esc δυό φορές για έξοδο από το solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Έλεγχοι στην κυλιόμενη ενδεικτική ταινία του καναλιού  
 
 Στην εκδοχή console view κάθε ένα από τα 8 κανάλια ανταποκρίνονται 
στις εισόδους, 
 

 
 
Έλεγχοι καναλιού  του Digi 002 στο stand alone Mode 
 
Ονόματα καναλιών.  Εμφανίζονται προσωρινά, στην ταινία που τρέχει, αν 
μετακινήσουμε ένα Fader ή περιστρέψουμε κωδικοποιήτη,  η στάθμη έντασης 
ή η θέση pan. Μπορούμε να αλλάξουμε όνομα για τις εισόδους των καναλιών. 
(Βλέπε Naming chanel). 
 

Κωδικοποιήτης / Μετρητής Led Ring 
 
  Encoder  Mode. Σε φυσιολογικό Mode (όταν οι “L” και ”R” ενδείκτες Led 
είναι μηδενικοί). Tα Led πάνω απ’ τους κωδικούς περιστροφής δείχνουν ένα 
από τα παρακάτω : 



• Στην άποψη Pan view (Home View) τα Led δείχνουν τη θέση Pan. 
• Στην άποψη send view δείχνουν τη στάθμη της επιλεγμένης send (A-D) 

για κάθε κανάλι. 
• Στη θέση Master fader view, τα Led Delay return δρουν σαν  μετρητές 

Post Masters,  για τα effect returns και Master fader κανάλια.  
• Στη θέση channel view φαίνεται το EQ του Compressor ή πληροφορίες 

Pan/Send. 
Meter Mode  Όταν πατάμε το διακόπτη Encoder / Meter Mode τα Led 
δείχνουν ενεργοποίηση για μετρητές για τα ακόλουθα : 

• Στην θέση Pan και send τα Led δείχνουν ενεργοποίηση σαν post – 
Fader μετρητές για κάθε κανάλι εισόδου 

• Στη θέση Master Fader δείχνουν μετρήσεις για επιστροφές effects post 
fader 

• Όταν εμφανίζουμε EQ ελέγχους στην περιοχή εμφάνισης. Τα Led 
ενεργοποιούνται και δείχνουν Post – Fader μετρητές για κάθε κανάλι 
εισόδου. 

• Όταν εμφανίζουμε Compressor ελέγχους τα Led δείχνουν σμίκρυνση 
εισόδου, εξόδου και κέρδους για τον εμφανιζόμενο compressor. 

 
Channel Volume Fader Η ένταση κάθε εισόδου ελέγχεται από τα αντίστοιχα 
Fader. 
 
Pan.  Η θέση Pan για κάθε είσοδο στη στέρεο έξοδο ελέγχεται απ’ τους 
αντίστοιχους κωδικοποίησης περιστροφής στη θέση Pan View. 
Solo and Mute Η κατάσταση solo ή mute ελέγχονται απ’ τους αντίστοιχους 
διακόπτες στην ταινία κάθε καναλιού. Στη stand alone Mode υπάρχει 
δυνατότητα solo περισσότερο του ενός καναλιού στο ίδιο χρόνο. 
 
Διακόπτες επιλογής καναλιού  Ανάλογα με την τρέχουσα άποψη , ο 
διακόπτης καναλιού εκτελεί διάφορες λειτουργίες. Στην Pan/send επιλογή 
ανταποκρίνοντας στην Pre και post Fader λειτουργία. Στην επιλογή chanel 
view, πατάμε αυτό το διακόπτη για επιλογή καναλιού και εμφάνισης ελέγχου 
για τα εσωτερικά εφφέ στο Digi 002. 
 

Ονομασίες καναλιών(Naming Channels) 
 

Στο stand alone Mode ονοματίζουμε τα κανάλια εισόδου έτσι ώστε τα ονόματα 
εμφανίζονται στην κυλιόμενη ταινία. 
 
Αλλαγή ονόματος καναλιού εισόδου  
 

1) Αν το digi 002 δεν είναι σε Home άποψη πατάμε το διακόπτη Pan 
πάνω αριστερά στη γωνία της κονσόλας για επιστρoφή Home view. 

2) Πατάμε F2. Οι διακόπτες Chanel  selector ανάβουν τα φλάς των 
καναλιών 2-8, και ο κέρσορας εμφανίζει τον πρώτο χαρακτήρα στη 
ταινία για το κανάλι 1. Ο διακόπτης κάτω από το κανάλι 1 ανάβει 
συνέχεια και δείχνει ότι μπορεί να αρχίσει η εγγραφή ονόματος. 

3) Γνωρίζουμε τον περιστρεφόμενο κωδικοποιήτη για το πρώτο κανάλι 
και επιλέγουμε τον πρώτο χαρακτήρα 



4) Πατάμε αριστερό και δεξιό Arrow Keys  στο τμήμα Navigation section 
του digi 002 για μετακίνηση του κέρσορα δεξιά και αριστερά στη ταινία 
εγγραφής. 

5) Όταν τελειώσουμε το όνομα πατάμε τον διακόπτη καναλιού ή 
μετακινούμε τον κωδικοποιήτη περιστροφής για το επόμενο κάναλι. 

6) Όταν τελειώσουμε πατάμε Esc ή F2 ξανά για επιστροφή στο Home 
View.    

Για αποθήκευση  των ονομάτων, μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτά σαν 
μέρη shapsort. (Βλέπε “storing Shapshort”) 
 

Channel View. 
 

    Μπορούμε να εμφανίσουμε τους ελέγχους για εσωτερικά EQ και Dynamic 
εφφέ για κάθε κανάλι, επίσης προτείνεται δρόμος εμφάνισης των ελέγχων 
Pan και Send σε ένα κανάλι. 
 

EQ 
 

     Κάθε κανάλι εισόδου προτείνει ένα EQ τριών παροχών που 
προσδιορίζεται από διακόπτη στη περιοχή Chanel view. 
 
Εμφάνιση ελέγχων ΕQ για ένα track  
 

1) Στο stand alone Mode πατάμε EQ στην περιοχή channel view.   
2) Επιλέγουμε το κανάλι του οποίου θέλουμε να ελέγξουμέ το EQ, 

πατώντας το channel select. 
 Το display δείχνει “EQ’ και τον αριθμό του επιλεγέντος καναλιού. Το 
Digi 002 εμφανίζει τους ελέγχους στην ταινία που τρέχει. 
 
Dynamics   Οι είσοδοι 1-4 προτείνουν ένα καθιερωμένο compressor στην 
περιοχή chanel view στην προσπέλαση   Dynamics switch.  
 
Εμφάνιση ελέγχων compressor για ένα track. 
 

1) Στο stand alone Mode πατάμε Dynamics στην channel view. 
2) Επιλέγουμε ένα απ’ τα 4 κανάλια για έλεγχο Dynamics και πατάμε το 

αντίστοιχο διακόπτη. 
 Βλέπε “Dynamics controls”  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Κονσόλα  Digi 002  και έλεγχοι στο Stand alone Mode 
 
 

Pan/Sen 
 

     Αυτή η άποψη επιτρέπει εμφάνιση της θέσης pan και τους ελέγχους για 
όλα τα send του επιλεγμένου track. 
 
 
Εμφάνιση Pan και Send ελέγχων  για ένα track 
 

1) Στο stand alone mode πατάμε Pan/Send στην channel view περιοχή. 
2) Επιλέγουμε κανάλι πατώντας channel διακόπτη . Το ντισπλέϊ εμφανίζει 

“P/S” και τον αριθμό καναλιού. 
    Περιστρέφουμε τον αποκωδικοποιητή για το 1 κανάλι που δείχνει τη θέση 
pan του ίχνους.  
    Η ταινία που τρέχει δείχνει τα ονόματα και τους κωδικούς ελέγχους στάθμης 
για τα κανάλια 3-6. (Τα 2,7,8 είναι ανενεργά). 
 Όταν εμφανίζουμε τα sends στο Pan/send οι επιλογές καναλιού 
μπορούν να τοποθετηθούν Pre και post Fader για send λειτουργίες. 

 
Εμφάνιση τιμών παραμέτρων 

 
   Η default εμφάνιση καναλιών εισερχόμενοι στα sends δείχνουν ονόματα 
ελέγχου καναλιών στην τρέχουσα ταινία, και οι τιμές σε νούμερα εμφανίζονται 
όταν αγγιχτεί ή μετακινηθεί  ο διακόπτης ελέγχου. 
    Πατώντας το διακόπτη command μπορούμε να αλλάξουμε την default 
άποψη τιμών. Για επιστροφή στη default εμφάνιση πατάμε τον διακόπτη 
command. 
    Επιπρόσθετα πατώντας command switch, μας επιτρέπεται να 
τοποθετήσουμε κανάλια, για εμφάνιση παραμέτρων τιμών default μάλλον 
παρά έλεγχο ονομάτων, π.χ. στην Pan άποψη, αν πατήσουμε command + 
Display , oι τιμές στάθμες έντασης του Fader (σε dB) είναι default. 

 
 
 
 



Εργαζόμενοι με Effects 
 

    Στην άποψη channel view oι έλεγχοι των EQ και Dynamics εφφέ του Digi 
002 εμφανίζονται κατά μήκος των ταινιών. 

 
Έλεγχοι EQ 

 
Προσπέλαση του EQ προς ελέγχους για ένα track 
 

1) Πατάμε το διακόπτη EQ στη περιοχή channel view. 
2) Πατάμε το κανάλι του οποίου θέλουμε να ελέγξουμε το EQ.   

Οι έλεγχοι EQ καταμοιράζονται κατά μήκος της ταινίας που τρέχει, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 10. Η δεύτερη ροή του πίνακα δείχνει τη 
λειτουργία των περιστρεφόμενων κωδικοποήτων, και η ροή η τελευταία 
δείχνει τη λειτουργία διακοπτών επιλογής καναλιού σ’ αυτή την άποψη. 

 
3) Όταν τελειώνουμε τις ρυθμίσεις EQ επιστρέφουμε Home view 

πατώντας το διακόπτη pan στην περιοχή console view. Ενώ φαίνονται 
οι έλεγχοι EQ μπορούμε να τους αποφύγουμε αν θέλουμε το διακόπτη 
by Pass Master. 

 
 

 
 
 
Πίνακας 10. Έλεγχοι EQ στο Stand alone Mode  του Digi 002 

 
  
Παράκαμψη  των ελέγχων EQ ενός track 
 

1) Πατάμε Esc διακόπτη στην περιοχή channel view 
2) Πατάμε channel select διακόπτη στο κανάλι που θέλουμε να 

προσπεράσουμε το EQ. 
3) Πατάμε Master By Pass στην channel view, ο διακόπτης φωτοβολεί για 

να δείξει ότι το εμφανιζόμενο EQ απενεργοποιείται.  
 

 
Έλεγχοι Dynamics 

 
Προσπέλαση ελέγχων Dynamics για ένα track 
 

1) Πατάμε Dynamics διακόπτη στο channel view.  



2) Πατάμε channel select διακόπτη καναλιού του οποίου θέλουμε να 
εμφανίσουμε τους ελέγχους Dynamics. 

 Οι έλεγχοι του compressor φαίνονται καταχωρημένοι στην ταινία κατά 
μήκος αυτής όπως στον πίνακά 11. 
 
 

 
 
Πίνακας 11. Έλεγχοι Compressor στο Stand alone Mode  του Digi 002 
 
 
    Η δεύτερη ροή του πίνακα δείχνει τις λειτουργίες των κωδικοποιητών 
περιστροφής και η ροή στον πάτο τους διακόπτες channel select. Μπορούμε 
να προσπεράσουμε (bypass) τις επεξεργασίες δυναμικών, σε κάποια χρονική 
στιγμή, πατώντας Master Bypass για το επιλεγμένο κανάλι. 
 

Εργαζόμενοι με τα sends 
 

    Στο stand Alone Mode κάθε είσοδος καναλιού έχει 4 φιξαρισμένα sends, με 
τα πρώτα δύο αφιερωμένα στο εσωτερικό Delay και Reverb του Digi 002. 
 
Εμφάνιση και edit των sends για το  delay 
 

1) Πατάμε διακόπτη send στη μονάδα του Digi 002 
2) Πατάμε τον sends A διακόπτη (τοποθετημένο αμέσως κάτω από το 

διακόπτη send που μόλις πατήσαμε). Οι κωδικοποιητές περιστροφής 
δείχνουν τις στάθμες των αντίστοιχων sends σε κάθε track. 

3) Ρυθμίζουμε τους κωδικοποιητές που σχεδιάστηκαν να στέλνουν σήμα  
Delay του μηχανήματος. 

4) Πατάμε το διακόπτη Master Fader στα αριστερά στην περιοχή 
Navigation and Transport. Η επιστροφή track για send A ονομάζεται 
Dly. 

5) Ρυθμίζουμε την ένταση και το Pan με το Fader για επιστροφή track. 
6) Πατάμε το διακόπτη Master Fader ξανά, για επιστροφή στην 

προηγούμενη άποψη ή πατάμε τον διακόπτη pan, για επιστροφή στην 
Home άποψη (view). 

 
 

Εμφάνιση και edit των sends για το Reverb. 
 

1) Πατάμε διακόπτη send της μονάδας.  
2) Πατάμε τον διακόπτη send B. Οι κωδικοποιητές επιστροφής δείχνουν 

τυις στάθμες για τα αντίστοιχα sends σε κάθε track. 
3) Ρυθμίζουμε τους κωδικοποιητές σχεδιασμένους για να στέλνουν σήμα 

Reverb onboard (εσωτερικά στο μηχάνημα). 



4) Πατάμε το διακόπτη Fader Master στην περιοχή Navigation and 
Transport. Η stereo επιστροφή tracks για το send B ονομάζονται RvbL 
και RvbR ( αριστερό-δεξιο) 

5) Ρυθμίζουμε την ένταση fader για επιστροφή tracks. 
6) Πατάμε διακόπτη Master Fader ξανά για επιστροφή στην προηγούμενη 

θέση (άποψη ) ή πατάμε διακόπτη pan για επιστροφή στο Home view.  
 

Έλεγχοι Delay 
 

Προσπέλαση ελέγχων  Delay onboardard 
  

1) Πατάμε Master Fader. 
2) Πατάμε Channel select διακόπτη στο κανάλι επιστροφής delay.  

    Οι onboard Delay  έλεγχοι καταχωρούνται κατά μήκος της τρέχουσας 
ταινίας όπως στον πίνακα 12. 
    Η πρώτη ροή του πίνακα δείχνει τις λειτουργίες των κωδικοποιητών 
περιστροφής και η κάτω ροή τη λειτουργία των επιλογέων καναλιών. 

3) Όταν τελειώσουμε τις ρυθμίσεις των ελέγχων Delay πατάμε Esc για 
επιστροφή στην Master Fader άποψη. 

 
 

 
 

Πίνακας 12.Έλεγχοι  Delay στο Stand alone Mode  του Digi 002 
 
 

Έλεγχοι Reverb 
 

Προσπέλαση στους ελέγχους για το onboard  
 

1) Πατάμε Master Fader. 
2) Πατάμε channel select διακόπτη στο κάθε Reverb καναλιού 

 
  Οι onboard έλεγχοι Reverb καταχωρούνται στην ταινία όπως στον πίνακα 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Πίνακας 13.Έλεγχοι  Reverb στο Stand alone Mode  του Digi 002 
 
Αποθήκευση snapshorts (Αυτόματα) 
 
    Το Digi 002 επιτρέπει να αποθηκεύσουμε πάνω από 24 stand alone 
διαμορφωμένες  μίξεις και να επανακαλέσουμε αυτές σε κάθε χρονικό 
διάστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αυτόματες αποθηκεύσεις, για 
δημιουργία ομοιωμάτων μίξης, ή να συλλάβουμε κάποια πορεία σε μία μίξη. 
Η 25th διαμορφώση περιέχει defaults μίξεις stand alone συστήματος,που  
μπορούν να επανακληθούν, δεν μπορούν όμως να τροποποιηθούν ή 
μετονομασθούν. 
    Αυτόματα αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κανάλι 
εισόδου : 

• Όνομα καναλιού  
• Θέση Fader καναλιού 
• Θέση Pan καναλιού 
• EQ και Compressor ρυθμίσεις  
• Στάθμες send.     

 
 
Αποθήκευση μιας διαμορφωμένης  μίξης αυτόματα 
 

1) Τακτοποιούμε  τους ελέγχους mixer, ονόματα καναλιών και θέτουμε 
ελέγχους εφφέ.  

2) Επιστροφή στο Home view πατώντας το διακόπτη pan. 
3) Πατάμε F3 (snapshot). 
4) Πατάμε το διακόπτη επιλογής chammel select κάτω απ’ το save.  
5) Στρέφουμε τον κώδικα περιστροφής κάτω απ’ τον αυτόματο αριθμό για 

να θέσουμε τους αριθμούς 1-24. 
6) Πατάμε τa Left και Right πλήκτρα Arrow (Βέλη) στο Navigation section 

του Digi 002 για μετακίνηση του κέρσορά στην ταινία.  
7) Αν θέλουμε να επανονομάσουμε αυτόματα, πατάμε τα βέλη αριστερά-

δεξιά, και θέτουμε τον κώδικα επιστροφής κάτω από τον αυτόματο 
αριθμό, για αλλαγή κάθε χαρακτήρα στο αυτόματο όνομα. 

8) Πατάμε τον διακόπτη καναλιού που φωτοβολεί για αυτόματη 
αποθήκευση, ή πατάμε Esc δύο φορές για επιστροφή στο Home view. 

 
Αυτόματη επανάκλιση  
 

1) Επιστροφή στο Home view πατώντας Pan. 
2) Πατάμε  F3. 
3) Πατάμε channel select κάτω από το Load. 



4) Περιστρέφουμε τον κώδικα κάτω απ’ το snapshort αριθμό για 
επανάκλιση. (Αυτόματα  #25  περιστροφές στο Digi 002 για default 
ρυθμίσεις). 

5) Πατάμε τον φωτιζόμενο  διακοπή καναλιού, για αυτόματη φόρτωση ή 
πατάμε Esc δύο φορές για επιστροφή στο Home view.  

 
   


