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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηώ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Νηθόια Βαιζακάθε 

γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο κνπ γηα απηή ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ηνλ ρξόλν πνπ 

κνπ δηέζεζε ώζηε λα πξαγκαησζεί. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηώ ηνπο Ηιία 

Παλαγησηόπνπιν, Γηάλλε Αλδξηηζόπνπιν θαη Υξήζην Μαξαγθό γηα ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ θαη ηνπο Αθξνδίηε Σζηηζηπά θαη 

Δπζύκην Μαρέξα γηα ηελ επηκέξνπο βνήζεηα ζηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ. Σέινο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη όινπο εθείλνπο πνπ πξνζέθεξαλ έζησ θαη ην ειάρηζην 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ερεηηθνύ κέξνπο ζε απόζπαζκα 

κηθξνύ κήθνπο από ηελ ηαηλία “π”. Η πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνύ 

ζπληειέζηεθε ζηα παξαθάησ ζηάδηα. 

Αξρηθά, έγηλε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ ήρσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά ζθελή (ήρνη πεξηβάιινληνο, ερεηηθά εθέ, κνπζηθή).  

Έπεηηα, ην ζύλνιν ησλ ήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απνηέιεζκα 

ερνγξαθήζεσλ ηόζν ζε εμσηεξηθνύο όζν θαη ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο δηαθόξσλ ηερληθώλ ερνγξάθεζεο. 

Δπηπιένλ, ην ερνγξαθεκέλν πιηθό ηαμηλνκήζεθε ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο 

πξναλαθέξζεθαλ ζην αξρηθό ζηάδην. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε ζπγρξνληζκόο θαη ζπλαξκνγή ησλ επηκέξνπο ήρσλ ζε 

πνιπθάλαιν πεξηβάιινλ κίμεο ήρνπ θαη εηθόλαο. 

Δπηπξόζζεηα, δεκηνπξγήζεθε πξσηόηππνο ερεηηθόο ζρεδηαζκόο, ζύλζεζε 

επηκέξνπο ήρσλ θαζώο θαη ζύλζεζε πξσηόηππεο κνπζηθήο. 

Σέινο, έγηλε ε ηειηθή κίμε θαη δεκηνπξγήζεθε ην ηειηθό DVD. 
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THE PURPOSE OF THIS STUDY 

 

This study aims to the creation of the soundtrack for selected extracts from the 

movie “π” of Darren Aronofsky. This task was constituted through the following 

procedure. 

To begin with, classification and analysis of the various sounds of each scene 

was undertaken (foleys, sound effects, music). 

Moreover, all the sounds utilized were products of either exterior or interior 

recordings, through the application of diverse recording technique. 

Furthermore, the recorded material was categorized as stated above. 

Synchronization and mixing of sounds in a digital audio/video workstation 

followed, succeeded by original sound design, sound synthesis and the composition of 

an original soundtrack. 

In conclusion, the final mixing and DVD authoring took place. 
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ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ 

 

Ηρεηηθόο ζρεδηαζκόο, κνπζηθή, ερνγξάθεζε, ερεηηθά εθέ, κίμε, θηλεκαηνγξάθνο. 

 

 

KEYWORDS 

  

Sound design, music soundtrack, recording, sound effects, mixing, cinema.
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιζηνξηθή αλάδξνκε 

Η έιεπζε ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν , θαηά ηνλ Michel Chion, έγηλε 

ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1895 ηε κέξα ηεο επίζεκεο γέλλεζεο ηεο δεκόζηαο 

θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο. ηελ αίζνπζα ηνπ Grand Cafe, έλαο πηαλίζηαο έπαηδε 

πάλσ ζηηο εηθόλεο ησλ αδειθώλ Lumiere. 

Ο ιόγνο πνπ ζπλέβε απηό, όπσο αλαθέξεη ην 1936 ν Kurt London, ν 

άλζξσπνο πνπ ζεσξείηε ν πξώηνο ηζηνξηθόο ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν,  

ήηαλ, γηαηί «ήηαν αναγκαίο να ςπάπσει κάηι πος να καλύπηει ηο θόπςβο ηηρ μησανήρ 

πποβολήρ. Γιαηί εκείνη ηην εποσή δεν ςπήπσαν ηοίσοι ησομόνωζηρ ανάμεζα ζηη μησανή 

πποβολήρ και ηο ακποαηήπιο. Αςηόρ ο εκνεςπιζηικόρ θόπςβορ θα μείωνε ηην 

εςσαπίζηηζη ηος θεαηή». Έηζη, «σπηζιμοποιούζαν έναν εςσάπιζηο ήσο για να 

εξοςδεηεπώζοςν έναν δςζάπεζηο» (Chion, M.: 2010). 

Σν παξάδνμν ηεο ηζηνξίαο ηνπ ήρνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη όηη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είρε αλαθαιπθζεί από ηελ αξρή, απιώο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Οη 

Edison θαη Dickson κε ην kinetoscope (εηθόλα 1.1.1) είραλ ελώζεη ηελ εηθόλα θαη 

ηνλ ήρν πξηλ αθόκα από ηελ πξώηε πξνβνιή ησλ Lumiere (Σξαγέα, Δ.: 2012). 

 

Δηθόλα 1.1.1: Kinetoscope 

Σν kinetoscope ζπλδύαδε ηε θσηνγξαθία θαη ηελ ηερλνινγία αλαπαξάζηαζεο 

ηεο θίλεζεο ηεο εηθόλαο πξνβάιινληαο δηάηξεην θηικ ησλ 35 ρηιηνζηώλ. Η εηθόλα 

γηλόηαλ νξαηή κε ηε κέζνδν ηνπ ζηεξενζθνπίνπ. Δπεηδή νη ίδηνη ήηαλ νη εθεπξέηεο 

ηνπ γξακκόθσλνπ, είραλ θαληαζηεί ηελ εηθόλα ζαλ ζπκπιήξσκα ηνπ ήρνπ θαη όρη ην 

αληίζηξνθν. Όηαλ δειαδή θάπνηνο αγόξαδε έλα γξακκόθσλν, γηα λα αθνύζεη 

κνπζηθή, ζα κπνξνύζε ηαπηόρξνλα λα έρεη θάηη λα βιέπεη. Ο Dickson, κάιηζηα, είρε 

θηηάμεη έλα θηικάθη (εηθόλα 1.1.2) όπνπ έλα δεπγάξη ηερληθώλ ρόξεπε κε πεξίεξγεο 

αξγέο θηλήζεηο ζηνλ ήρν κηαο κνπζηθήο, πνπ ππνηίζεηαη όηη πξνέξρεηαη από θάπνηνλ 

βηνιηζηή (Σξαγέα, Δ.: 2012). 
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Δηθόλα 1.1.2: Φηικ ηνπ Dickson 

Σελ δεθαεηία ηνπ ‟20 δπν θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξίεο ε Fox θαη ε Warner 

Bros επέλδπζαλ ζηνλ ήρν έρνληαο ζηόρν λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξώηεο ερεηηθέο 

ηαηλίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο 

εηαηξίεο ηνπ Hollywood. πγθεθξηκέλα, ε Fox αγόξαζε ηελ παηέληα ηεο θαηαγξαθήο 

ηνπ ήρνπ απεπζείαο ζην αξλεηηθό ηνπ θηικ θαη ε Warner Bros επέλδπζε ζηελ 

ηερλνινγία ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ήρνπ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ από ην 

γξακκόθσλν. 

Σν 1926 ε Warner Bros πξόζζεζε soundtrack ζηε βνπβή ηαηλία Don Juan. Ο 

ήρνο ζηελ ηαηλία απηή ήηαλ ζηελ νπζία κνπζηθή θαη ν ήρνο από ηα μίθε πνπ 

δηαζηαπξώλνληαλ ζηε ζθελή ηεο κάρεο. Γελ ππήξραλ δειαδή δηάινγνη. Αληίζηνηρα, ε 

Fox πξόβαιε ηελ ηαηλία Sunrise, όπνπ είρε θαη απηή κνπζηθή θαη κεξηθά ερεηηθά εθέ, 

ρσξίο λα παξνπζηάδεη ζπγρξνληζκέλν δηάινγν. 

Σν 1927 ζην Jazz Singer ηεο Warner Bros αθνύγνληαη γηα πξώηε θνξά ηα 

ιόγηα ηνπ πξσηαγσληζηή λα βγαίλνπλ θαηεπζείαλ από ηα ρείιε ηνπ ζε ιίγεο κόλν 

ζθελέο, ελώ ζην ππόινηπν έξγν ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαδνζηαθή κέζνδνο ησλ 

θαξηειώλ κε ηνπο αλαγξαθόκελνπο δηάινγνπο (Wyat, H. and Amyes, T.: 2005). 

Σν 1928 δεκηνπξγείηαη ε πξώηε εμ‟ νινθιήξνπ νκηινύζα ηαηλία, ην Lights of 

New York θαη ην πξώην νκίισλ θαξηνύλ ην Dinner Time ηνπ Paul Terry. Μόιηο ην 

είδε ν Walt Disney θπθινθόξεζε επίζεο ηε δηθή ηνπ νκηινύζα ηαηλία κηθξνύ κήθνπο  

ην Mickey Mouse in Steamboat Willie (εηθόλα 1.1.3). 
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Δηθόλα 1.1.3: Mickey Mouse in Steamboat Willie 

Σν 1929 βγαίλεη ε πξώηε Δπξσπατθή ηαηλία κε ήρν, ην Ihre Hand, Madame 

(I Kiss Your Hand, Madame). Καηά ηα πξόηππα ηνπ Jazz Singer ε ηαηλία δελ είρε 

ζηελ νπζία ερεηηθό δηάινγν απιά κνπζηθή θαη κεξηθά εθέ. Η πξώηε επηηπρεκέλε εμ‟ 

νινθιήξνπ νκηινύζα ηαηλία ήηαλ ην Blackmail  (εηθόλα 1.1.4) ηνπ Alfred Hitchcock 

ηελ ίδηα ρξνληά. 

 

Δηθόλα 1.1.4: Blackmail 



10 

 

1.2 Ο ήρνο ζηελ ηαηλία 

Η ερεηηθή επέλδπζε-παξαγσγή κέζα ζε κηα ηαηλία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο (Viers, R.: 2008): 

1. Αλζξώπηλε θσλή-δηάινγνη. 

2. Ήρνη πεξηβάιινληνο. 

3. Ηρεηηθά εθέ (Sound effects). 

4. Μνπζηθή (ππνζηεξηθηηθή κνπζηθή). 

Απηά ηα ηέζζεξα κέξε πξέπεη λα κημαξηζηνύλ θαη λα έξζνπλ ζε κηα ηζνξξνπία, 

έηζη ώζηε λα παξάγνπλ ηελ απαξαίηεηε έκθαζε, ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Ο δηάινγνο δίλεη ηαπηόηεηα ζηνλ νκηιεηή, ζαλ έλα μερσξηζηό ή ππαξθηό 

πξόζσπν ζε αληίζεζε κε ηε θαληαζηηθή αθήγεζε ηνπ αθεγεηή. Όπσο ζην αξραίν 

δξάκα ν δηάινγνο ρξεζίκεπε ζην λα δηεγεζεί κηα ηζηνξία, θαζώο θαη λα εθθξάζεη 

ζπλαηζζήκαηα θαη θίλεηξα ησλ ραξαθηήξσλ (Marshall Knowles J.: 1997). 

Έλα από ηα πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε κηα ηαηλία είλαη νη ήρνη 

πεξηβάιινληνο (ν ρώξνο πνπ γίλεηαη ην γύξηζκα ηεο θάζε ζθελήο). Έηζη, θάζε ρώξνο 

έρεη ηελ δηθή ηνπ ερεηηθή ηαπηόηεηα, ε νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη είηε 

ζπλερείο ήρνπο (π.ρ. ν ήρνο ηνπ ςπγείνπ) είηε πεξηζηαζηαθνύο ήρνπο (π.ρ. ην ηξίμηκν 

ηεο πόξηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε από ξεύκα αέξα) (Chion, M.: 2010). 

Σα ερεηηθά εθέ ρσξίδνληαη ζηνπο ζπγρξνληζκέλνπο θαη αζπγρξόληζηνπο ήρνπο. 

Οη ζπγρξνληζκέλνη ήρνη είλαη νη ήρνη πνπ είλαη ζπγρξνληζκέλνη ή ηαηξηαζκέλνη κε 

απηό πνπ βιέπνπκε. πκβάινπλ ζην ξεαιηζκό ηεο ηαηλίαο θαη επίζεο βνεζνύλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξεο αηκόζθαηξαο. Οη αζπγρξόληζηνη ήρνη δελ είλαη 

ζπγρξνληζκέλνη κε ηελ νξαηή πεγή ηνπ ήρνπ ζηελ νζόλε. Σέηνηνη ήρνη πξννξίδνληαη 

ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά θαη λα ζπκβάινπλ ζηνλ 

ξεαιηζκό ηεο ηαηλίαο (Marshall Knowles J.: 1997). 

Η κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέηεη ζπλαίζζεκα θαη ξπζκό ζηελ ηαηλία. 

πλήζσο πεξλά απαξαηήξεηε θαη ζπρλά δίλεη έλα ύθνο ζηελ ηζηνξία θαη ζηνπο 

ραξαθηήξεο. Δπηπιένλ, ε κνπζηθή πξνεηνηκάδεη ηνλ ζεαηή γηα κία αιιαγή ζηελ 

δηάζεζε. Αθόκα, βνεζά ηελ αληίιεςε ηνπ ζεαηή ζηε ζύλδεζε ησλ ζθελώλ ηεο 

ηαηλίαο. 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν ν ήρνο πθίζηαηαη ηόζν ζηνλ ρξόλν όζν θαη ζηνλ ρώξν. ηελ 

πξώηε πεξίπησζε, ν ήρνο εμαξηάηαη απόιπηα θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ απεηθνληδόκελε 

δξάζε. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε, ν ήρνο δεζκεύεηαη από ηελ πεγή από ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη είηε απηή είλαη εκθαλήο γηα ηνλ ζεαηή είηε όρη. 
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Τπάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο ήρσλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ: 

1. Ρεαιηζηηθνί (δειαδή κηα πηζηή θαη ιεπηνκεξεηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ). 

2. Δληύπσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (δειαδή ε πιήξεο απνδνρή από ην ζεαηή 

απηνύ πνπ ηνπ δείρλνπλ). 

Οη ήρνη ηεο ηαηλίαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπο ζην ρώξν ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο (Chion, M.: 2010): 

1. Ήρνο in ή ήρνο εληόο πεδίνπ. 

2. Ήρνο εθηόο πεδίνπ. 

3. Ήρνο off. 

Ήρνο in ή ήρνο εληόο πεδίνπ νξίδεηαη ν ήρνο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην νπηηθό πεδίν 

ηεο εηθόλαο, πνπ βιέπνπκε ή αληηιακβαλόκαζηε ηελ πεγή εθπνκπήο ηνπ. 

Ήρνο εθηόο πεδίνπ νξίδεηαη ν ήρνο ηνπ νπνίνπ ε αηηία δελ είλαη ηαπηόρξνλα νξαηή 

ζηελ εηθόλα, αιιά παξακέλεη γηα καο ηνπνζεηεκέλε θαληαζηηθά ζηνλ ίδην ρξόλν κε 

ηε δξάζε πνπ δείρλεηαη θαη ζ‟ έλα ρώξν γεηηνληθό κε απηόλ πνπ δείρλεη ην πεδίν ηεο 

εηθόλαο (νη εμσηεξηθνί ζόξπβνη, ε θσλή ελόο εζνπνηνύ πνπ βξίζθεηαη ζε δηπιαλό 

δσκάηην θιπ). 

Ήρνο off νξίδεηαη κόλν ν ήρνο πνπ πξνέξρεηαη από κηα αόξαηε πεγή 

ηνπνζεηεκέλε ζε άιιν ρξόλν θαη/ή ηόπν από ηε δξάζε πνπ δείρλεη ε εηθόλα (κνπζηθή 

ηεο ηαηλίαο, θσλή-off ηνπ αθεγεηή πνπ δηεγείηαη ηε δξάζε ζην παξειζόλ). 
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1.3 Λίγα ιόγηα γηα ηελ ηαηλία “π”7dx66y 

Ο Μαμ Κνέλ, έλαο επθπήο καζεκαηηθόο, ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα πξνζπαζεί λα 

μεθιεηδώζεη ηνλ κπζηηθό θώδηθα πνπ δηέπεη ην πιηθό θαη άπιν ζύκπαλ. Καζώο ν Μαμ 

πιεζηάδεη ζηε ιύζε, ην ράνο θαηαθιύδεη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαη εθείλνο αγγίδεη ηα 

όξηα ηεο ηξέιαο. Σαπηόρξνλα θαηαδηώθεηαη από κηα ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ηεο 

Wall Street θαη κηα παξαζξεζθεπηηθή νκάδα κε ηελ ειπίδα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

γλώζεηο ηνπ Μαμ πξνο όθειόο ηνπο. Σαιαληεπόκελνο ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ ηεο 

ςπρηθήο ηνπ πγείαο, πξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμύ ηάμεο θαη ράνπο, ηεξνύ θαη 

βιάζθεκνπ, γλώζεο θαη αγλνίαο θαη λα απνθαζίζεη, αλ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ 

επηβιεηηθή δύλακε ηεο αλαθάιπςεο ηνπ. 

Η καζεκαηηθή ζηαζεξά “π” είλαη έλαο άξξεηνο αξηζκόο πνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο 

ν ιόγνο ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ελόο θύθινπ πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ ζηελ 

Δπθιείδεηα γεσκεηξία θαη είλαη πεξίπνπ ίζνο κε 3.14159. Σν “π” είλαη γλσζηό επίζεο 

σο ζηαζεξά ηνπ Αξρηκήδε ή αξηζκόο ηνπ Λνύληνιθ. Καη' επέθηαζε ηζρπξίδεηαη ν 

Μαμ, ηα καζεκαηηθά είλαη ε γιώζζα πνπ κηιάεη γηα ηα πάληα, πνπ βξίζθεηαη παληνύ 

γύξσ καο, ζηε γε, ζηε θύζε. Πνπ πεξηγξάθεη ηα πάληα, πνπ επεμεγεί ηα πάληα. 
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2. ΗΥΟΓΡΑΦΗΗ 

 

2.1 Δμνπιηζκόο 

 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ερνγξάθεζε ήηαλ ν θνξεηόο 

εγγξαθέαο Zoom H2 (εηθόλα 2.1.1) θαη Zoom H2n (εηθόλα 2.1.2), ην κηθξόθσλν 

Oktava MK-012 (εηθόλα 2.1.3), ε βάζε κηθξνθώλνπ Stagg Mic Boom Stand (εηθόλα 

2.1.4) θαη ηα αθνπζηηθά εκη-αλνηρηνύ ηύπνπ AKG K701 (εηθόλα 2.1.5). Ο θνξεηόο 

εγγξαθέαο Zoom H2n απνθηήζεθε κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ερνγξάθεζεο θαη γηα απηό ην ιόγν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε εμ‟ αξρήο. 

                         

                        Δηθόλα 2.1.1: Zoom H2                                                               Δηθόλα 2.1.2: Zoom H2n 

                                     

          Δηθόλα 2.1.3: Oktava MK-012                                                   Δηθόλα 2.1.4: Stagg Mic Boom Stand 
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Δηθόλα 2.1.5: AKG K701 



15 

 

2.2 Γηαδηθαζία ερνγξάθεζεο 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ερνγξαθήζεσλ έγηλε ζε θιεηζηό ρώξν, κε όζν ην 

δπλαηόλ ιηγόηεξεο εμσηεξηθέο παξεκβνιέο. Λόγσ ηεο παξεκβνιήο εμσηεξηθώλ 

αλεπηζύκεησλ ήρσλ, αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή δεηεκάησλ ηεο αθνπζηηθήο ηνπ 

δσκαηίνπ (π.ρ. αλαθιάζεσλ) νη ερνγξαθήζεηο επηιέρζεθε λα γίλνπλ κε ηελ ηερληθή 

close miking. Γειαδή, ην κηθξόθσλν βξηζθόηαλ αξθεηά κέζα ζην θνληηλό πεδίν (near 

field) ηεο πεγήο. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη ήρνη ερνγξαθήζεθαλ κνλνθσληθά, δηόηη ε 

ρσξνηνπνζέηεζε ζα γίλεη αξγόηεξα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ. Χζηόζν, 

ερνγξαθεζήθαλ ζηεξενθσληθά νη εμσηεξηθνί ήρνη θαζώο θαη νη ήρνη ζηνπο νπνίνπο 

ήηαλ αλαγθαία λα απνδνζεί ε αίζζεζε ηνπ ρώξνπ. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε MS (mid-side) κε κεηαβιεηό side εύξνο  (Zoom H2: 90 ή 120 κνίξεο, Zoom 

H2n: 10 έσο 150 κνίξεο). Δπηπιένλ, νη ήρνη δελ ερνγξαθήζεθαλ κε βάζε ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία, δηόηη ν ζπγρξνληζκόο ζα γίλεη ζην επόκελν 

ζηάδην. Δπηπξόζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξεο ερνγξαθήζεηο από ηηο 

απαηηνύκελεο ηεο ηαηλίαο. Απηό ζπλέβε γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ παξεκβνιώλ πνπ δελ 

γηλόληνπζαλ αληηιεπηέο εθείλε ηε ζηηγκή, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο 

βέιηηζηεο πνηόηεηαο ή αθόκα θαη γηα ηνλ ζπλδπαζκό δπν ή πεξηζζόηεξσλ ίδησλ 

ήρσλ. Σέινο, νη ερνγξαθήζεηο έγηλαλ ζε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 48000 kHz θαη 

κε bit rate 24 bit, δηόηη καο δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο 

ηεο έληαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ερνγξάθεζεο. 

Οη ζπλερείο ήρνη πεξηβάιινληνο πνπ ερνγξαθήζεθαλ είλαη: 

 ν πίλαθαο ξεύκαηνο ηνπ δσκαηίνπ (εηθόλα 2.2.1), 

 ην κνηέξ ηνπ ςπγείνπ (εηθόλα 2.2.2),  

 ην εζσηεξηθό ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ ππνινγηζηή (εηθόλα 2.2.3) θαη  

 ε ζάιαζζα (εηθόλα 2.2.4).  

Οη ήρνη απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πνιιέο ζθελέο θαη πνιιέο θνξέο ζε 

ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο. ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο – ζπγρξνληζκνύ ζα αλαθεξζεί 

ιεπηνκεξώο ε ρξήζε ηνπο. 
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     Δηθόλα 2.2.1: Πίλαθαο ξεύκαηνο                                                               Δηθόλα 2.2.2: Μνηέξ ςπγείνπ 

                        

  Δηθόλα 2.2.3: Κεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή                               Δηθόλα 2.2.4: Ηρνγξάθεζε ζάιαζζαο  

 Αμηνζεκείσηεο ερεηηθέο πεγέο πεξηζηαζηαθώλ ήρσλ πεξηβάιινληνο πνπ 

ερνγξαθήζεθαλ γηα ηελ ηαηλία είλαη:  

 

 ν κεηαιιηθόο ζπλδεηήξαο (εηθόλα 2.2.5), 

 ην πιπληήξην ξνύρσλ (εηθόλα 2.2.6), 

 νη δηάθνξεο αιπζίδεο κηαο μύιηλεο πόξηαο (εηθόλα 2.2.7), 

 ην πόκνιν πόξηαο αζθαιείαο (εηθόλα 2.2.8),  

 ην πόκνιν κπαιθνλόπνξηαο (εηθόλα 2.2.9),  

 ην κεηαιιηθό δνρείν (εηθόλα 2.2.10),  

 ηα ζπίξηα (εηθόλα 2.2.11),  

 ην ζηπιό ζην κεηαιιηθό θαπάθη (εηθόλα 2.2.12),  

 ην πιαζηηθό θνπθιάθη (εηθόλα 2.2.13),  
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 ην πνηελζηόκεηξν ηνπ midi keyboard (εηθόλα 2.2.14),  

 ην θύιιν εθεκεξίδαο (εηθόλα 2.2.15),  

 ηα βήκαηα ζην μύιηλν πάησκα (εηθόλα 2.2.16) θαη επίζεο,  

 ε πιαζηηθή ζήθε CD (εηθόλα 2.2.17).  

ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο – ζπγρξνληζκνύ ζα αλαθεξζεί ιεπηνκεξώο ε ρξήζε 

ηνπο.    

                      

 Δηθόλα 2.2.5: Μεηαιιηθόο ζπλδεηήξαο       Δηθόλα 2.2.6: Πιπληήξην ξνύρσλ 

                                   

           Δηθόλα 2.2.7: Αιπζίδεο                                                                            Δηθόλα 2.2.8: Πόκνιν πόξηαο 
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           Δηθόλα 2.2.9: Πόκνιν κπαιθνλόπνξηαο                                               Δηθόλα 2.2.10: Μεηαιιηθό δνρείν 

                  

            Δηθόλα 2.2.11: πίξηα                                                                     Δηθόλα 2.2.12: ηπιό 

                        

   Δηθόλα 2.2.13: Πιαζηηθό θνπθιάθη                                                Δηθόλα 2.2.14: Midi keyboard  
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  Δηθόλα 2.2.15: Φύιιν εθεκεξίδαο                                                  Δηθόλα 2.2.16: Βήκαηα 

 

Δηθόλα 2.2.17: Θήθε CD 
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3. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΚΗΝΔ 

 

ην ζηάδην απηό γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ηεο ηαηλίαο ζε δέθα ζπλνιηθά κέξε γηα 

λα αθνινπζήζεη ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη κίμεο ηνπ ήρνπ κε ηελ εηθόλα. Η 

επηινγή ησλ ζθελώλ όπνπ έγηλε ν ερεηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ε κνπζηθή επέλδπζε ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο έγηλε κε βάζε ηνπο ρώξνπο πνπ εμειίζζεηαη ε δξάζε, 

αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ ερεηηθώλ απαηηήζεσλ ηεο θάζε ζθελήο θαη όρη βάζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο. πλνιηθά, νη ρώξνη ηεο ηαηλίαο είλαη έμη (κπάλην, εξγαζηήξην, 

εμώπνξηα εξγαζηεξίνπ, ππόγεην, παξαιία, θνηλόρξεζηεο ζθάιεο πνιπθαηνηθίαο). 

Δπεηδή ν θάζε δηαθνξεηηθόο ρώξνο έρεη μερσξηζηό ερεηηθό ραξαθηήξα (εζσηεξηθόο-

εμσηεξηθόο, κηθξόο-κεγάινο θιπ.), νη ήρνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζθελή ζα έρνπλ 

ζρεηηθά παξόκνηα επεμεξγαζία όζν αλαθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθάζηνηε ρώξν 

(π.ρ. ηα πνζνζηά αληήρεζεο). 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηηο ζθελέο πνπ ρσξίζηεθε ε 

ηαηλία θαζώο θαη ε δηάξθεηα απηώλ. 

ΚΗΝΗ ΔΝΑΡΞΗ (min) ΛΗΞΗ (min) ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

(min) 

1. “Δηζαγσγή” 00:00 00:18 00:18 

2. “Μπάλην” 00:18 01:16 00:58 

3. “Δμώπνξηα” 01:16 01:37 00:21 

4. “Δξγαζηήξην I” 01:37 02:54 01:17 

5. “Τπόγεην” 02:54 03:14 00:20 

6. “Δξγαζηήξην II” 03:14 04:52 01:38 

7. “Παξαιία” 04:52 06:21 01:29 

8. “Δξγαζηήξην III” 06:21 07:30 01:09 

9. “Κνηλόρξεζηεο 

ζθάιεο” 

07:30 07:58 00:28 

10. “Δξγαζηήξην IV” 07:58 11:39 03:41 

Πίλαθαο 1: θελέο ηαηλίαο 
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4. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ – ΤΓΥΡΟΝΙΜΟ 

 

ε απηό ην ζηάδην ζα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπ ερεηηθνύ πιηθνύ, είηε 

ερνγξαθεκέλνπ είηε ζπλζεηηθνύ, ελώ παξάιιεια ζα ζπγρξνληζηεί κε ηελ εηθόλα. 

Απηέο νη δπν δηαδηθαζίεο έγηλαλ ηαπηόρξνλα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε νκνγέλεηα ζην 

ερεηηθό πεξηβάιινλ, ξπζκίδνληαο ηηο εληάζεηο θαη ηηο όπνηεο παξακέηξνπο ησλ 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (εθέ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελώ αθνύγνληαη όινη νη ήρνη 

θάζε ζθελήο καδί. Δπίζεο, ηερληθέο όπσο ε ρξνληθή επηκήθπλζε (time stretch) 

εθαξκόζηεθε γηα λα ζπγρξνληζηεί απόιπηα ε εθάζηνηε ερεηηθή πεγή κε ηελ εηθόλα, ε 

ηνληθή κεηαηόπηζε (pitch shift) εθαξκόζηεθε ζε κεξηθνύο ήρνπο, ελώ ζε όινπο ηνπο 

ήρνπο εθαξκόζηεθε ε ηερληθή βαζκηαίαο εηζαγσγήο/εμαγσγήο έληαζεο (fade in/out). 

Όιε ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ ζε απηή ηελ ηαηλία έγηλε ζε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

48000 kHz θαη κε bit rate 24 bit. 

 

4.1 Δμνπιηζκόο 

 Ο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία – ζπγρξνληζκνύ ηνπ 

ήρνπ είλαη: 

- Η/Τ:    Intel Core i5-2500, CPU: 3.40 GHz, RAM: 4 

GB 

- Κάξηα ήρνπ:   TC Electronic Desktop konnekt 6 

- Studio near field Monitors: Behringer TRUTH B3030A  

- Digital Audio Workstation: Ableton Live Suite 8 & Live Suite 9 

- Vst instrument plug-ins: Sam Chip32 

Spectrasonics Omnisphere 

- Vst effect plug-ins:  112dB Redline Reverb 

Fabfilter Pro-Q 

Waves X-Noise 

       



22 

 

4.2 Γηαδηθαζία επεμεξγαζίαο – ζπγρξνληζκνύ 

Η επεμεξγαζία θαη ε ζηεξενθσληθή κίμε ησλ ήρσλ έγηλε ηαπηόρξνλα γηα ηελ 

επίηεπμε νκνηνγέλεηαο, όπσο πξναλαθέξζεθε. Δπίζεο, ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ήρνπο 

αθνινπζήζεθε ε ινγηθή ησλ πνιιώλ επηπέδσλ (layers). Απηό ζπλέβε είηε γηαηί 

ρξνληθά δελ κπνξνύζαλ νη ήρνη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε έλα θαλάιη, είηε γηαηί ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο ρξεηάδνληαλ πεξηζζόηεξνη από έλαλ ήρν, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, γηα λα απνδνζεί ην πξνζδνθώκελν απνηέιεζκα. Σα επίπεδα απηά, έπεηηα από 

ηνλ ζπγρξνληζκό κε ηελ εηθόλα, δξνκνινγήζεθαλ ζε group θαλάιηα ώζηε λα 

επηηξαπεί ε νκαδηθή επεμεξγαζία ησλ δξνκνινγεκέλσλ ζεκάησλ ήρνπ. Η 

δξνκνιόγεζε απηή ζπλέβε γηα δπν ιόγνπο. Πξώηνλ, νη ήρνη ζε επίπεδα είραλ ίδηα 

επεμεξγαζία, ζπλεπώο θαηαλάισλε ιηγόηεξνπο πόξνπο (CPU) ην πξόγξακκα DAW 

θαη δεύηεξνλ, γηλόηαλ επθνιόηεξε θαη πην γξήγνξα ηόζν ε κίμε ζηνπο ήρνπο όζν θαη 

νη απηνκαηηζκνί (automation) κεηαβνιήο ζηελ έληαζε θαη ηελ παλνξακηθή εηθόλα 

(panning). Αθόκα, ιόγν ηεο αλάγθεο λα έρεη, ν θάζε ήρνο, αλάινγα κε ηελ ζέζε 

απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν, δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηνύ βάζνπο (reverb), 

δξνκνινγήζεθαλ ηα plug-ins ηερλεηήο αληήρεζεο ζε θαλάιηα return. Οπζηαζηηθά, 

κέζσ ησλ θαλαιηώλ return (return channels) ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα επηιερζεί γηα 

θάζε ήρν (group channel ή layer) μερσξηζηά ην θαηάιιειν/επηζπκεηό πνζνζηό 

ηερλεηνύ βάζνπο. 

Η επεμεξγαζία ησλ ήρσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αλαιπηηθά αλά ζθελή. 
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4.3 θελή 1 “Δηζαγσγή” 

 

ηελ πξώηε ζθελή ηεο ηαηλίαο αθνύγεηαη έλαο ήρνο βηλπιίνπ, ν νπνίνο 

αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ ζπκβόινπ “π” πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 4.3.1. 

 

Δηθόλα 4.3.1: ύκβνιν “π”  

Ο ήρνο απηόο δεκηνπξγήζεθε ζπλζεηηθά από ην plug-in Vinyl Distortion 

(εηθόλα 4.3.2) πνπ έγηλε πεξεηαίξσ επεμεξγαζία κέζσ ηεο ηερληθήο resampling 

(εηθόλα 4.3.3), θαη επέκβαζε ζην θάζκα ηνπ κε ην plug-in EQ Eight πνπ θαίλεηαη 

παξαθάησ (εηθόλα 4.3.4).    
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Δηθόλα 4.3.2: Vinyl Distortion 

 

Δηθόλα 4.3.3: Resampling 

 

Δηθόλα 4.3.4: EQ Eight 

ε απηή ηε ζθελή αθνύγνληαη ηα πιήθηξα ηνπ ππνινγηζηή (εηθόλα 4.3.5). Ο 

θάζε ήρνο πιεθηξνιόγηνπ απνηεινύζε θαη έλα μερσξηζηό επίπεδν (layer), ηα νπνία 

αθνύ αξρηθά επηιέρηεθαλ από ηελ ερνγξάθεζε θαη ζπγρξνλίζηεθαλ, έπεηηα 

ζηάιζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 4.3.6) γηα λα γίλεη ζε απηό ε επεμεξγαζία 

θαη νη απηνκαηηζκνί (automation). ην group channel ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in 

Compressor (εηθόλα 4.3.7) θαη ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.3.8). ηε ζπλέρεηα, 

ζην πξώην επίπεδν ηνπ group έγηλε απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ηεο 

έληαζεο ζηνλ δεύηεξν ήρν (εηθόλα 4.3.9) θαη ηνπ πνζνζηνύ ηερλεηνύ βάζνπο (reverb) 

ελόο θαλαιηνύ return πνπ είρε ην plug-in Reverb (εηθόλα 4.3.10) κε ην preset 

Gymnasium. Απηό ζπλέβε, γηα λα πξνζδώζεη κεγαιύηεξε έκθαζε ν ζεαηήο ζηελ 

καζεκαηηθή αθνινπζία ηνπ “π” πνπ εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά θαη νπζηαζηηθά 

απνηειεί ην ζέκα ηεο ηαηλίαο. 
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Δηθόλα 4.3.5: Πιεθηξνιόγεζε 

 

Δηθόλα 4.3.6: Group channel 

 

Δηθόλα 4.3.7: Compressor 

 

Δηθόλα 4.3.8: EQ Eight 
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Δηθόλα 4.3.9: Automation ηνπ reverb 

 

Δηθόλα 4.3.10: Reverb 
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4.4 θελή 2 “Μπάλην” 

 

ηε ζθελή απηή σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ήρνο ηνπ 

πίλαθα ξεύκαηνο πνπ έδηλε ηελ εληύπσζε ηνπ ιακπηήξα. ηνλ ήρν απηό έγηλε 

επεμεξγαζία ζην θάζκα ηνπ κε ην θίιηξν plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.4.1), ην νπνίν είρε 

Low cut (24 dB/νθηάβα) ζηα 381 Hz θαη High cut (24 dB/νθηάβα) ζηα 3.9 kHz θαη ην 

plug-in Utility (εηθόλα 4.4.2) γηα λα γίλεη κέζσ απηνύ ν απηνκαηηζκόο (automation) 

κεηαβνιήο ζηελ έληαζε θαη ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning) (εηθόλα 4.4.3). 

 

Δηθόλα 4.4.1: Pro-Q 

 

Δηθόλα 4.4.2: Utility 
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Δηθόλα 4.4.3: Automation έληαζεο θαη panning 

ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη ν ήρνο από ην άλνηγκα ηνπ ληνπιαπηνύ ηνπ 

κπάληνπ. Ο ήρνο απηόο πξνήξζε από ηελ ερνγξάθεζε ζην πνξηάθη ηνπ πιπληεξίνπ 

ξνύρσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δπν επίπεδα (layers) από δηαθνξεηηθό ζεκείν ηεο 

ερνγξάθεζεο θαη ηα νπνία εθαξκόζηεθαλ ζε δπν δηαθνξεηηθά θαλάιηα θαη έγηλαλ 

έλα group channel. ε απηό ην θαλάιη, εθαξκόζηεθε κέζσ ηνπ plug-in Utility 

απηνκαηηζκόο (automation) ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning) (εηθόλα 4.4.4). ηνλ 

πξώην ήρν ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.4.5) κε Low cut (48 

dB/νθηάβα) ζηα 93.7 Hz θαη ην plug-in Gate (εηθόλα 4.4.6) γηα λα αθαηξέζεη ηνλ 

ζόξπβν βάζνπο. ηνλ δεύηεξν ήρν ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.4.7) 

κε Low cut (48 dB/νθηάβα) ζηα 286 Hz θαη High Shelf ζηα 4.9 kHz κε έληαζε -4.7 

dB θαη εύξνο Q: 0.3 θαη ην plug-in Gate (εηθόλα 4.4.8). 

 

Δηθόλα 4.4.4: Automation ζην panning  
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Δηθόλα 4.4.5: Pro-Q πξώηνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 4.4.6: Gate πξώηνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 4.4.7: Pro-Q δεύηεξνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 4.4.8: Gate δεύηεξνπ ήρνπ   

ε απηή ηε ζθελή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ερνγξάθεζε ελόο κεηαιιηθνύ 

ζπλδεηήξα πνπ δίλεη ηελ εληύπσζε ηεο κεηαιιηθήο έλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

πξσηαγσληζηήο. ην ζεκείν πνπ ν πξσηαγσληζηήο βγάδεη από ην ληνπιάπη ηελ έλεζε 

(εηθόλα 4.4.9) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία επίπεδα (layers) από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο 
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ερνγξάθεζεο θαη κε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηήο αληήρεζεο (reverb) θαη έληαζεο 

γηα λα απνηππσζεί θαιύηεξα ηόζν ε αίζζεζε απηή, όζν θαη ε ρσξηθή δηάζηαζε από 

ην ληνπιάπη. Σα θαλάιηα απηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 4.4.10) 

θαη εθαξκόζηεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.4.11) κε Low cut (24 dB/νθηάβα) ζηα 

199 Hz θαη ζηε ζπλέρεηα ην plug-in Gate (εηθόλα 4.4.12). 

 

Δηθόλα 4.4.9: Μεηαιιηθή έλεζε  

    

Δηθόλα 4.4.10: Group channel 

 

Δηθόλα 4.4.11: Pro-Q 
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Δηθόλα 4.4.12: Gate 

 Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα θαλάιη return ην plug-in Redline 

Reverb (εηθόλα 4.4.13) κε ην preset Bathroom, όπνπ θάζε ήρνο αλάινγα κε ηελ ζέζε 

απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηνύ βάζνπο (reverb). 

 

Δηθόλα 4.4.13: Redline Reverb 
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4.5 θελή 3 “Δμώπνξηα” 

 

 Γηα ηε ζθελή απηή σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ήρνο 

από ηα αλεκηζηεξάθηα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ελόο ππνινγηζηή θαη ν ήρνο ηνπ κνηέξ 

ελόο ςπγείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ήρν από ηα αλεκηζηεξάθηα ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο ελόο ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.5.1). Γηα 

ηνλ ήρν ηνπ κνηέξ ελόο ςπγείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά, ην plug-in EQ Eight 

(εηθόλα 4.5.2) θαη έπεηηα ην plug-in Utility (εηθόλα 4.5.3) γηα λα κεηώζεη ην 

ζηεξενθσληθό εύξνο ηνπ ήρνπ. Σέινο, ζηνλ ήρν ηνπ κνηέξ έγηλε απηνκαηηζκόο 

(automation) κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning) (εηθόλα 4.5.4) κε βάζε 

ηελ ζέζε πνπ είρε ην ςπγείν ζηνλ ρώξν ζε θάζε πιάλν. Απηό ζπλέβε γηα λα 

ζπκβάιιεη ν ήρνο ζηελ ςπρνινγηθή έληαζε πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ε ζθελή απηή. 

 

Δηθόλα 4.5.1: EQ Eight πύξγνπ ππνινγηζηή 

 

Δηθόλα 4.5.2: EQ Eight κνηέξ ςπγείνπ  
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Δηθόλα 4.5.3: Utility  

 

Δηθόλα 4.5.4: Automation ζην panning 

 ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη ν ήρνο από ηελ ερνγξάθεζε από πόκνιν κηαο 

πόξηαο (εηθόλα 4.5.5). Ο ήρνο απηόο δεκηνπξγήζεθε από ηελ ερνγξάθεζε δπν 

μερσξηζηώλ ερεηηθώλ πεγώλ. Η πξώηε πεγή είλαη ην πόκνιν κηαο εμώπνξηαο θαη ε 

δεύηεξε είλαη ην πόκνιν κηαο κπαιθνλόπνξηαο, ηα όπνηα απνηέιεζαλ ηα δπν 

δηαθνξεηηθά επίπεδα (layers) ηνπ ήρνπ. Σν θάζε μερσξηζηό επίπεδν, πνπ απνηεινύηαλ 

από αθόκα δπν ππό επίπεδα (sub layers), δξνκνινγήζεθε ζε δπν δηαθνξεηηθά group 

channels (εηθόλα 4.5.6). Σν δεύηεξν επίπεδν ρξεηάζηεθε γηα λα απνδνζεί θαιύηεξα ε 

αίζζεζε ηεο ηξηβήο θαη ηεο ζθνπξηάο, θαζώο ην πόκνιν πεξηζηξέθεηαη. 

 

Δηθόλα 4.5.5: πόκνιν πόξηαο 
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Δηθόλα 4.5.6: δξνκνιόγεζε ησλ layers ζε Group channels 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζηα δπν group channels ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in 

Compressor (εηθόλα 4.5.7, εηθόλα 4.5.9) γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηηο δπλακηθέο 

κεηαβνιέο ησλ ήρσλ, ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.5.8, εηθόλα 4.5.10) γηα αιιαγέο ζην 

θάζκα ησλ ήρσλ θαη ην plug-in Utility κε ην νπνίν έγηλε ν απηνκαηηζκόο 

(automation) κεηαβνιήο ηεο έληαζεο (απμήζεθε θαηά 6 dB). Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή απηή θαη ζηα δπν group channels (εηθόλα 4.5.11). 

 

Δηθόλα 4.5.7: Compressor πξώηνπ group channel   

 

Δηθόλα 4.5.8: Pro-Q πξώηνπ group channel   
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Δηθόλα 4.5.9: Compressor δεύηεξνπ group channel   

 

Δηθόλα 4.5.10: Pro-Q δεύηεξνπ group channel   

 

Δηθόλα 4.5.11: Automation ηεο έληαζεο  

ηε ζθελή απηή αθνύγνληαη αιπζίδεο πνπ ρηππνύλ ζηελ μύιηλε πόξηα (εηθόλα 

4.3.12). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ήρσλ απηώλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ερνγξάθεζε ελόο 

κόλν ήρνπ αιπζίδαο ε νπνία ρσξίζζεθε θαη ζπλαξκόζζεθε (κνληάδ) ζε έληεθα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα (layers), από δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ερνγξάθεζεο θαη κέζσ 

επεμεξγαζίαο δόζεθε ε εληύπσζε πσο είλαη πεξηζζόηεξεο. 
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Δηθόλα 4.5.12: Αιπζίδεο ζηελ πόξηα  

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρηεθαλ δηάθνξα κέξε ηεο ερνγξάθεζεο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 4.5.13). ην θαλάιη απηό εθαξκόζηεθε 

ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.5.14), ην plug-in Compressor (εηθόλα 4.5.15), ην 

plug-in Utility (εηθόλα 4.5.16) θαη ην plug-in Auto Filter (εηθόλα 4.5.17). Έπεηηα, 

έγηλαλ νη απηνκαηηζκνί (automation) κε βάζε ηα πιάλα ηεο ζθελήο απηήο (εηθόλα 

4.5.18).  

 

Δηθόλα 4.5.13: Group channel  

 

Δηθόλα 4.5.14: EQ Eight  
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Δηθόλα 4.5.15: Compressor  

                                         

                Δηθόλα 4.5.16: Utility                                                   Δηθόλα 4.5.17: Auto Filter  

 

Δηθόλα 4.5.18: Automation ζην group channel  

ηε ζπλέρεηα, γηα λα δνζεί ε εληύπσζε ησλ πνιιώλ αιπζίδσλ πνπ ρηππνύλ 

ζηελ πόξηα, αθνινπζήζεθε κηα πην ζύλζεηε επεμεξγαζία. Απηό πνπ απαηηνύζε ε 

ζθελή ήηαλ ε ύπαξμε από ηξείο δηαθνξεηηθέο αιπζίδεο πνπ έρνπλ θαη δηαθνξεηηθή 

κάδα θαη βάξνο, νπόηε θαη δηαθνξεηηθό ηνληθό θέληξν. Γηα λα παξαρζεί έλαο ηέηνηνο 

ήρνο, δεκηνπξγήζεθε έλα return channel, ην νπνίν κέζσ ηνπ Audio Effect Rack ηνπ 

Live 8, ππήξραλ ηξία chains (ππό θαλάιηα ήρνπ), όπνπ ζην πξώην δελ ππήξρε θάπνηα 

επεμεξγαζία, ζην δεύηεξν κεηώζεθε ε έληαζε θαηά 6 dB θαη απμήζεθε ε ζπρλόηεηα 

θαηά 938 Hz θαη ζην ηξίην κεηώζεθε ε έληαζε θαηά 10 dB θαη ε ζπρλόηεηα θαηά 320 

Hz. Σν εξγαιείν ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ηνληθνύ θέληξνπ είλαη 

ην plug-in Frequency Shifter. Δπίζεο, θαζώο ρηππνύλ νη αιπζίδεο ζε κηα πόξηα 
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δεκηνπξγνύληαη κηθξν-ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπο ζε πνιύ κηθξό θαη 

επαλαιακβαλόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ηνλ ζθνπό απηό  ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

plug-in Simple Delay. ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 4.5.19) παξνπζηάδεηαη ε 

ζύλζεηε απηή δηαδηθαζία. 

 

Δηθόλα 4.5.19: Audio Effect Rack  

 ε απηή ηε ζθελή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγρξνληζκέλα ερεηηθά εθέ, κε ζθνπό 

λα εληζρύζνπλ ηελ θνξύθσζε ηνπ πιάλνπ ηε ζηηγκή πνπ αλνίγεη ε εμώπνξηα (εηθόλα 

4.5.20). 

 

Δηθόλα 4.5.20: Άλνηγκα εμώπνξηαο  

Ο πξώηνο ήρνο πνπ αθνύγεηαη θαηαιακβάλεη θπξίσο ην κεζαίν θαη πςειό 

θάζκα ζπρλνηήησλ, έρεη βαζκηαία εηζαγσγή έληαζεο (fade in) θαη πξνέξρεηαη από ην 

soft synthesizer Omnisphere (εηθόλα 4.5.21). ε απηό έρεη εθαξκνζηεί ην plug-in 

Pro-Q (εηθόλα 4.5.22) κε Low cut (24 dB/νθηάβα) ζηα 80 Hz θαη High cut (12 

dB/νθηάβα) ζηα 11 kHz. Σν „piano roll‟ ηνπ midi channel παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

(εηθόλα 4.5.23). 
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Δηθόλα 4.5.21: Omnisphere πξώηνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 4.5.22: Pro-Q πξώηνπ ήρνπ  

 

Δηθόλα 4.5.23: Piano roll ηνπ Omnisphere (πξώηνπ ήρνπ) 

Ο δεύηεξνο ήρνο πνπ αθνύγεηαη έρεη όκνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηνλ πξώην ήρν, αιιά κε ιηγόηεξεο πςειέο ζπρλόηεηεο θαη επίζεο, πξνέξρεηαη από ην 

soft synthesizer Omnisphere (εηθόλα 4.5.24). ε απηό έρεη εθαξκνζηεί ην plug-in 

Pro-Q (εηθόλα 4.5.25). Σν „piano roll‟ ηνπ midi channel παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

(εηθόλα 4.5.26). 
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Δηθόλα 4.5.24: Omnisphere δεύηεξνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 4.5.25: Pro-Q δεύηεξνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 4.5.26: Piano roll ηνπ Omnisphere (δεύηεξνπ ήρνπ)  

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν return channels κε ην plug-in 

Redline Reverb. Σν πξώην θαλάιη κε ην preset Big Living Room (εηθόλα 4.5.27) θαη 

ην δεύηεξν θαλάιη κε ην preset Large Room (εηθόλα 4.5.28), όπνπ θάζε ήρνο 

αλάινγα κε ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό 

ηερλεηνύ βάζνπο (reverb). 
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Δηθόλα 4.5.27: Redline Reverb πξώηνπ return channel  

 

Δηθόλα 4.5.28: Redline Reverb δεύηεξνπ return channel  
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4.6 θελή 4 “Δξγαζηήξην I” 

 

Γηα ηε ζθελή απηή σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ήρνο 

από ηα αλεκηζηεξάθηα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ ππνινγηζηή θαη ν ήρνο ηνπ κνηέξ 

ηνπ ςπγείνπ. 

Η ζθελή απηή μεθίλα δείρλνληαο ηνλ πξσηαγσληζηή λα ζρεδηάδεη ζε κηα 

εθεκεξίδα (εηθόλα 4.6.1). Οη ήρνη απηνί πξνήξζαλ από ηελ ερνγξάθεζε ελόο 

καξθαδόξνπ πνπ ζρεδηάδεη ζε εθεκεξίδα θαη ηνπ αγγίγκαηνο ηνπ ρεξηνύ πάλσ ζε 

εθεκεξίδα. Ο ήρνο ηνπ καξθαδόξνπ ζηελ εθεκεξίδα απνηειείηαη από ηέζζεξα 

επίπεδα (layers), αληηζηνίρσο ν ήρνο ηνπ ρεξηνύ ζηελ εθεκεξίδα απνηειείηαη από ηξία 

επίπεδα (layers). Οη ήρνη απηνί ζηάιζεθαλ ζε δύν group channels γηα λα γίλεη εθεί ε 

κίμε, θαζώο θαη νη απηνκαηηζκνί (automation), εθόζνλ ηα πιάλα θαζ‟ όιε ηε 

δηάξθεηα άιιαδαλ ζπλερώο. 

 

Δηθόλα 4.6.1: ρεδίαζε ζηελ εθεκεξίδα 



43 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην group channel ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in 

Pro-Q (εηθόλα 4.6.2). Έπεηηα, κε ην plug-in Utility έγηλε ν απηνκαηηζκόο 

(automation) κεηαβνιήο ζηελ έληαζε θαη ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning), όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 4.6.3). 

 

Δηθόλα 4.6.2: Pro-Q πξώηνπ group channel  

 

Δηθόλα 4.6.3: Automation έληαζεο θαη panning  

ηε ζπλέρεηα, ζην δεύηεξν group channel εθαξκόζηεθε ην plug-in Pro-Q 

(εηθόλα 4.6.4), ην plug-in Compressor (εηθόλα 4.6.5) θαη ην plug-in Utility κέζσ ηνπ 

νπνίνπ έγηλε ν απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ηεο έληαζεο (εηθόλα 4.6.6). 

 

Δηθόλα 4.6.4: Pro-Q δεύηεξνπ group channel   
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Δηθόλα 4.6.5: Compressor  

 

Δηθόλα 4.6.6: Automation έληαζεο θαη panning 

ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη ζε δηάθνξα πιάλα ε θαξέθια γξαθείνπ (εηθόλα 

4.6.7). Αθνύ αξρηθά επηιέρζεθαλ θαη ζπγρξνλίζηεθαλ ηα ηέζζεξα επίπεδα (layers) 

ήρσλ από ηελ ερνγξάθεζε, έπεηηα δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θαλαιηνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Compressor (εηθόλα 4.6.8) 

θαη ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.6.8). Σέινο, ζην group channel έγηλε ν 

απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning), όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 4.6.9). 

 

Δηθόλα 4.6.7: Καξέθια γξαθείνπ 
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Δηθόλα 4.6.8: plug-ins ζην group channel 

 

Δηθόλα 4.6.9: Automation ζην panning 

ην ηέινο ηεο ζθελήο αθνύγεηαη έλα αζπγρξόληζην ερεηηθό εθέ, ηνπ νπνίνπ ε 

έληαζε απμάλεηαη ζηαδηαθά, θαζώο ν πξσηαγσληζηήο ζπλεηδεηνπνηεί πσο ν 

ππνινγηζηήο ηνπ δελ ιεηηνπξγεί θαη ηειηθώο θνξπθώλεηαη ε έληαζε ηελ ζηηγκή πνπ 

ζβήλεη ηειείσο ην ηειεπηαίν πιάλν. Ο ήρνο απηόο ήηαλ από ην soft synthesizer 

Omnisphere (εηθόλα 4.6.10) θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-

in Saturator (εηθόλα 4.6.11) γηα λα ηνλ παξακνξθώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν θαη 

έπεηηα ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.6.12) ην νπνίν είρε Low cut (48 dB/νθηάβα) ζηα 

199.8 Hz θαη αύμεζε θαηά 3.25 dB ζηελ πεξηνρή ησλ 754.65 Hz κε εύξνο Q: 1.03. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ (εηθόλα 4.6.13) ηνπ midi channel. 

 

Δηθόλα 4.6.10: Omnisphere 
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Δηθόλα 4.6.11: Saturator  

 

Δηθόλα 4.6.12: Pro-Q  

 

Δηθόλα 4.6.13: Piano roll ηνπ Omnisphere 

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε return track ην plug-in Redline 

Reverb κε ην preset Big Living Room (εηθόλα 4.5.27). Οη ήρνη πεξηβάιινληνο 

αλάινγα κε ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είραλ δηαθνξεηηθό πνζνζηό 

ηερλεηνύ βάζνπο (reverb). 



47 

 

4.7 θελή 5 “Τπόγεην” 

 

ηε ζθελή απηή ν πξσηαγσληζηήο μεβηδώλεη από ηνλ πίλαθα ξεύκαηνο ηελ 

αζθάιεηα (εηθόλα 4.7.1). Γηα λα δνζεί απηή ε εληύπσζε ερνγξαθήζεθε έλα κεηαιιηθό 

αληηθείκελν, πνπ κέζα πεξηείρε έλα γπάιηλν κπνπθάιη, ην νπνίν πεξηζηξεθόηαλ.  

 

Δηθόλα 4.7.1: Ξεβίδσκα αζθάιεηαο  

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξα επίπεδα (layers) ήρσλ, πνπ επηιέρηεθαλ 

από ηελ ερνγξάθεζε, θαη αθνύ δόζεθε ε ζσζηή έληαζε (dB) ζην θάζε έλα επίπεδν 

ήρνπ μερσξηζηά, έπεηηα δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 4.7.2). Σέινο, 

ζην channel απηό πξνζηέζεθε ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.7.3). 



48 

 

 

Δηθόλα 4.7.2: Group channel 

 

Δηθόλα 4.7.3: EQ Eight 

 ηε ζπλέρεηα ηεο ζθελήο απηήο, αθνύ ν πξσηαγσληζηήο μεβηδώλεη ηελ 

αζθάιεηα, ηνπνζεηεί έλα λόκηζκα κέζα ζηνλ πίλαθα (εηθόλα 4.7.4). Γηα ηνλ ήρν απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο ήρνη από ηελ ερνγξάθεζε ζε ηξία επίπεδα (layers), ηα νπνία, 

αθνύ έγηλε ε κίμε ηεο έληαζεο κεηαμύ ηνπο, δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel 

(εηθόλα 4.7.5), όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.7.6). 

 

Δηθόλα 4.7.4: Σνπνζέηεζε λνκίζκαηνο 
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Δηθόλα 4.7.5: Group channel 

 

Δηθόλα 4.7.6: EQ Eight 

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα return track ην plug-in Redline 

Reverb κε ην preset Percussive Room (εηθόλα 4.7.7). Οη ήρνη πεξηβάιινληνο 

αλάινγα κε ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είραλ δηαθνξεηηθό πνζνζηό 

ηερλεηνύ βάζνπο (reverb). 

 

Δηθόλα 4.7.7: Redline Reverb  
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4.8 θελή 6 “Δξγαζηήξην II” 

 

 ηε ζθελή απηή ν πξσηαγσληζηήο πξνζπαζεί λα επηζθεπάζεη ζην εξγαζηήξην 

ηνπ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, όπνηε σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

κόλν ν ήρνο ηνπ κνηέξ ηνπ ςπγείνπ. 

 ε θάπνην πιάλν ηεο ζθελήο απηήο θαίλνληαη ηα θαιώδηα ηνπ ππνινγηζηή λα 

θαίγνληαη (εηθόλα 4.8.1). Γηα απηό ηνλ ήρν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ερνγξάθεζε από ην 

άλακκα ησλ ζπίξησλ. Σν ελαξθηήξην (attack) κέξνο ηνπ αλάκκαηνο αθαηξέζεθε κέζσ 

ηεο ηερληθήο βαζκηαίαο εηζαγσγήο έληαζεο (fade in). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δεκηνπξγήζεθαλ δπν επίπεδα (layers) ηεο ερνγξάθεζεο θαη δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα 

group channel (εηθόλα 4.8.2), όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 

4.8.3) θαη ην plug-in Compressor (εηθόλα 4.8.3). 

 

Δηθόλα 4.8.1: Καιώδηα ππνινγηζηή  
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Δηθόλα 4.8.2: Group channel 

 

Δηθόλα 4.8.3: Plug-ins ζην group channel 

  ηε ζθελή απηή θαηλνκεληθά αθνύγεηαη ν ήρνο από ην πεξπάηεκα ελόο 

κπξκεγθηνύ ζηα εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή (εηθόλα 4.8.4). Ο ήρνο απηόο ππό 

θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ πθίζηαηαη, αιιά ε ύπαξμε ηνπ νδεγεί ηνλ ζεαηή λα εζηηάζεη 

ζην πιάλν. Γηα ηηο αλάγθεο απηνύ ηνπ ήρνπ ερνγξαθήζεθε έλα ζηπιό ηνπ νπνίνπ ε 

κύηε αθνπκπνύζε ζε έλα ιεπηό κεηαιιηθό θαπάθη.  

 

Δηθόλα 4.8.4: Μπξκήγθη  

 Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ απηνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in EQ Eight 

(εηθόλα 4.8.5) κε Low cut (48 dB/νθηάβα) ζηα 3.34 kHz θαη κε High cut (12 

dB/νθηάβα) ζηα 10 kHz. Έπεηηα έγηλε απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ 

παλνξακηθή εηθόλα (panning), όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 

4.8.6). 
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Δηθόλα 4.8.5: EQ Eight  

 

Δηθόλα 4.8.6: Automation ζην panning  

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα return track ην plug-in Redline 

Reverb κε ην preset Big Living Room (εηθόλα 4.5.27), όπνπ θάζε ήρνο αλάινγα κε 

ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηνύ βάζνπο 

(reverb). 
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4.9 θελή 7 “Παξαιία” 

 

 Γηα ηε ζθελή απηή σο ζπλερείο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ερνγξάθεζε ηεο ζάιαζζαο. Σν ηνπίν από ην νπνίν πξνήιζε ν ζπλερήο ήρνο απηόο, 

ήηαλ απνθνκκέλν από ηνπο ζνξύβνπο ηεο πόιεο αλ θαη ηελ ζηηγκή εθείλε 

επηθξαηνύζε ρακειήο έληαζεο άλεκνο. Δπηπξόζζεηα, ν θνξεηόο εγγξαθέαο ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλνο ζε αθηίλα δπν κέηξσλ από ηελ αθξνγηαιηά, ζε ζηεξενθσληθή δηάηαμε. 

Δθόζνλ επηιέρηεθε έλα κέξνο ηεο, εθαξκόζηεθε ζην audio channel ε ηερληθή 

βαζκηαίαο εηζαγσγήο/εμαγσγήο έληαζεο (fade in/out) (εηθόλα 4.9.1) γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ ζθελή. ηε ζπλέρεηα εθαξκόζηεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 

4.9.2) θαη ην plug-in Compressor (εηθόλα 4.9.3). 

 

Δηθόλα 4.9.1: Channel fades 
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Δηθόλα 4.9.2: Pro-Q 

 

Δηθόλα 4.9.3: Compressor 

 ηε ζθελή απηή, επίζεο, αθνύγνληαη γιάξνη πνπ πεηνύλ γύξσ από ηελ 

παξαιία (εηθόλα 4.9.4). Γηα απηνύο ηνπ ήρνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ερνγξάθεζε ελόο 

πιαζηηθνύ παηρληδηνύ, ην νπνίν έβγαδε ήρν παξόκνην κε απηόλ ησλ γιάξσλ θαη κέζσ 

ηεο επεμεξγαζίαο πξνέθπςε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

 

Δηθόλα 4.9.4: Παξαιία 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρηεθαλ δηάθνξα ζεκεία από ηελ ερνγξάθεζε θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ ηξία επίπεδα (layers) κε δηαθνξεηηθή παλνξακηθή εηθόλα (panning) 

θαη έληαζε ην θάζε έλα. Έπεηηα, απηά ζπγρξνλίζηεθαλ θαη δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα 

group channel (εηθόλα 4.9.5), όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.9.6) 

γηα λα πξνζεγγίζεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ήρν ησλ γιάξσλ. 
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Δηθόλα 4.9.5: Group channel 

 

Δηθόλα 4.9.6: Pro-Q 

 ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη έλαο αληρλεπηήο κεηάιισλ (εηθόλα 4.9.7). Ο ήρνο 

απηόο δεκηνπξγήζεθε, κέζσ ηεο ηερληθήο ζύλζεζεο frequency modulation (FM 

synthesis), από ην soft synthesizer Operator (εηθόλα 4.9.8) ηνπ Live 8. Έπεηηα κέζσ 

ηεο ηερληθήο resampling δεκηνπξγήζεθε ην audio channel ζην νπνίν πξνζηέζεθε ην 

plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.9.9) θαη ην plug-in Utility κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε o 

απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning) θαη ζηελ 

έληαζε. Οη απηνκαηηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 

4.9.10). 

 

Δηθόλα 4.9.7: Αληρλεπηήο κεηάιισλ 
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Δηθόλα 4.9.8: Operator 

 

Δηθόλα 4.9.9: EQ Eight  

 

Δηθόλα 4.9.10: Automation έληαζεο θαη panning 

ε απηή ηε ζθελή ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ειεθηξνληθόο ήρνο πνπ ιεηηνύξγεζε 

σο αζπγρξόληζην ερεηηθό εθέ, κε ζθνπό λα εληζρύζεη ην ζπλαίζζεκα ελζνπζηαζκνύ 

ηνπ πξσηαγσληζηή ηελ ζηηγκή πνπ αλαθαιύπηεη κηα γεσκεηξηθή αθνινπζία επάλσ 

ζην θνρύιη (εηθόλα 4.9.11). 
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Δηθόλα 4.9.11: Αλαθάιπςε θνρπιηνύ 

Γηα απηό ην ερεηηθό εθέ ρξεζηκνπνηήζεθε ην soft synthesizer Omnisphere 

(εηθόλα 4.9.12) θαη πξνζηέζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.9.13) κε Low cut (48 

dB/νθηάβα) ζηα 100.4 Hz. Σν „piano roll‟ ηνπ midi channel παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

(εηθόλα 4.9.14). 

 

Δηθόλα 4.9.12: Omnisphere 

 

Δηθόλα 4.9.13: Pro-Q 
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Δηθόλα 4.9.14: Piano roll ηνπ Omnisphere  

Γηα ηε ζθελή απηή όινη νη μερσξηζηνί ήρνη (ζάιαζζα, πνπιηά, αληρλεπηήο 

κεηάιισλ) δξνκνινγήζεθαλ παξάιιεια ζε δπν κνλάδεο ηερλεηνύ βάζνπο. ην έλα 

return track ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Reverb κε ην preset Bright Long Verb 

(εηθόλα 4.9.15) θαη ζην δεύηεξν return track ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Redline 

Reverb κε ην preset Add More Air (εηθόλα 4.9.16), όπνπ θάζε ήρνο αλάινγα κε ηελ 

ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηήο αληήρεζεο 

(reverb). Οη κνλάδεο απηέο εθαξκόζηεθαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, δηόηη κε ηελ πξώηε 

επεμεξγαζία δόζεθε ε αίζζεζε ηνπ ρώξνπ θαη κε ηελ δεύηεξε επεμεξγαζία 

εληζρύζεθε ν όγθνο ηνπ ήρνπ. 

 

Δηθόλα 4.9.15: Reverb 

 

Δηθόλα 4.9.16: Redline Reverb 
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4.10 θελή 8 “Δξγαζηήξην III” 

 

ηε ζθελή απηή σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν ν 

ήρνο ηνπ κνηέξ ηνπ ςπγείνπ, θαζώο ν πξσηαγσληζηήο δελ έρεη επηζθεπάζεη ηνλ 

ππνινγηζηή. 

ηε ζθελή απηή βιέπνπκε ηνλ πξσηαγσληζηή λα πεξηζηξέθεη ηνλ κνριό ζην 

κηθξνζθόπην (εηθόλα 4.10.1). Γηα ηελ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ήρνπ ερνγξαθήζεθε ην 

πεξηζηξεθόκελν πνηελζηόκεηξν κηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο (midi keyboard), ζηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ ηξία επίπεδα (layers) από δηάθνξα κέξε ηεο ερνγξάθεζεο 

θαη δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 4.10.2). ην θαλάιη απηό 

πξνζηέζεθε ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.10.3) θαη ην plug-in Compressor (εηθόλα 

4.10.3). 

 

Δηθόλα 4.10.1: Μνριόο κηθξνζθνπίνπ 
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Δηθόλα 4.10.2: Group channel 

 

Δηθόλα 4.10.3: Plug-ins ζην group channel 

Η ζθελή απηή ηειεηώλεη δείρλνληαο ηνλ πξσηαγσληζηή λα ζρεδηάδεη ζε έλα 

δηάθαλν ξηδόραξην (εηθόλα 4.10.4). Γηα ηελ ζρεδίαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ερνγξάθεζε ελόο καξθαδόξνπ πάλσ ζε έλα θύιιν εθεκεξίδαο. Αξρηθά, ζηελ 

ερνγξάθεζε νη θηλήζεηο ηνπ καξθαδόξνπ πάλσ ζηελ εθεκεξίδα, πξνζπάζεζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο ζην πιάλν. Έπεηηα, επηιέρηεθαλ ηα δηάθνξα 

ζεκεία ηεο ερνγξάθεζεο, ηα νπνία δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 

4.10.5)θαη κέζσ ηνπ plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.10.6) κε Low cut (48 dB/νθηάβα) 

ζηα 100 Hz πξνέθπςε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

 

Δηθόλα 4.10.4: ρεδίαζε ζην ξηδόραξην 
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Δηθόλα 4.10.5: Group channel 

 

Δηθόλα 4.10.6: EQ Eight 

ηε ζθελή απηή αθνύγνληαη δπν ζπγρξνληζκέλα ερεηηθά εθέ ηε ζηηγκή πνπ ν 

πξσηαγσληζηήο ζεθώλεη πξνβιεκαηηζκέλνο ην βιέκκα από ην κηθξνζθόπην 

ληώζνληαο έληνλε πίεζε ζην θεθάιη (εηθόλα 4.10.7). Ο έλαο ήρνο είλαη ν ήρνο 

κηθξνςηζύξσλ πνιιώλ αηόκσλ, ελώ ν δεύηεξνο ήρνο είλαη ρακειήο έληαζεο θαη 

πξνζνκνηώλεη ηνλ βόκβν θαη ηνπο ζπηλζεξηζκνύο ζύλδεζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Καη νη δπν απηνί ήρνη πξνζπαζνύλ λα θαηαδείμνπλ ηελ θαηάζηαζε πνλνθεθάινπ ηνπ 

πξσηαγσληζηή. 

 

Δηθόλα 4.10.7: Πνλνθέθαινο πξσηαγσληζηή 
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 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξώηνο ήρνο επηιέρηεθε από ην soft synthesizer 

Omnisphere (εηθόλα 4.10.8). ηε ζπλέρεηα, έγηλε resampling ζε έλα audio channel 

θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηό ην plug-in Auto Filter (εηθόλα 4.10.9), όπνπ 

κέζσ απηνύ έγηλε απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ ζπρλόηεηα (εηθόλα 

4.10.10). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.10.11). Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ (εηθόλα 4.10.12) ηνπ midi channel. 

 

Δηθόλα 4.10.8: Omnisphere 

 

Δηθόλα 4.10.9: Auto Filter 

 

Δηθόλα 4.10.10: Automation ζπρλόηεηαο 
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Δηθόλα 4.10.11: Pro-Q  

 

Δηθόλα 4.10.12: Piano roll ηνπ Omnisphere 

Γηα ην δεύηεξν ερεηηθό εθέ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο ήρνο κε ηελ ζθελή 7 από 

ην soft synthesizer Omnisphere (εηθόλα 4.9.12), αιιά κε δηαθνξεηηθό „παίμηκν‟ ζην 

midi channel θαη δηαθνξεηηθή επεμεξγαζία. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in 

Redux (εηθόλα 4.10.13), ην νπνίν παξακόξθσζε ζεκαληηθά ηνλ ήρν, ζηε ζπλέρεηα ην 

plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.10.14), όπνπ επέηξεπε κόλν ηηο ρακεινκεζαίεο θαη πςειέο 

ζπρλόηεηεο θαη ηέινο κε ην plug-in Chorus (εηθόλα 4.10.15) δόζεθε ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ (εηθόλα 4.10.16) ηνπ midi 

channel.  

 

Δηθόλα 4.10.13: Redux 



64 

 

 

Δηθόλα 4.10.14: Pro-Q 

 

Δηθόλα 4.10.15: Chorus 

 

Δηθόλα 4.10.16: Piano roll ηνπ Omnisphere 

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα return track ην plug-in Redline 

Reverb κε ην preset Big Living Room (εηθόλα 4.5.27), όπνπ θάζε ήρνο αλάινγα κε 

ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηνύ βάζνπο 

(reverb). 
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4.11 θελή 9 “Κνηλόρξεζηεο ζθάιεο” 

 

ηε ζθελή απηή ν σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ήρνο 

ηνπ κνηέξ ηνπ ςπγείνπ κόλν θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ε θάκεξα βξηζθόηαλ ζηνλ 

εζσηεξηθό ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

ηε ζθελή απηή αθνύγνληαη ηα βήκαηα δπν εζνπνηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

θνηλόρξεζηεο ζθάιεο ηνπ θηηξίνπ (εηθόλα 4.11.1). Γηα ηνπο ήρνπο απηνύο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ερνγξάθεζε ησλ βεκάησλ ζην μύιηλν πάησκα. Σα βήκαηα απηά 

πξνέξρνληαλ από δπν δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο πνπ θνξνύλ αζιεηηθά παπνύηζηα, 

αιιά κε δηαθνξεηηθέο ζσκαηηθέο αλαινγίεο, έηζη ώζηε νη βεκαηηζκνί ηνπ θάζε 

εζνπνηνύ λα γίλνληαη επθνιόηεξα αληηιεπηνί. 

 

Δηθόλα 4.11.1: Κνηλόρξεζηεο ζθάιεο 

Αξρηθά, νη ήρνη πνπ επηιέρηεθαλ από ηελ ερνγξάθεζε ζπγρξνλίζηεθαλ, 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε έμη επίπεδα (layers) θαη έγηλε ν απηνκαηηζκόο (automation) 
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κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning) θάζε επηπέδνπ. ηε ζπλέρεηα, 

δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel (εηθόλα 4.11.2) θαη πξνζηέζεθαλ ζε απηό ηα 

plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.11.3) θαη Compressor (εηθόλα 4.11.4). Έπεηηα, γηα λα γίλνπλ 

νη απηνκαηηζκνί (automation) κεηαβνιήο ζηελ έληαζε θαη ζηελ ζπρλόηεηα 

(θηιηξάξηζκα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα plug-in Utility θαη Auto Filter (εηθόλα 4.11.5) 

αληίζηνηρα. Σέινο, έγηλε απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζην πνζνζηό send 

(reverb) ηνπ plug-in Redline Reverb κε ην preset Real Room (εηθόλα 4.11.6).Οη 

απηνκαηηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (εηθόλα 4.11.7). 

 

Δηθόλα 4.11.2: Group channel 

 

Δηθόλα 4.11.3: Pro-Q 

 

Δηθόλα 4.11.4: Compressor 
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Δηθόλα 4.11.5: Utility θαη Auto Filter 

 

Δηθόλα 4.11.6: Redline Reverb   

 

Δηθόλα 4.11.7: Automation έληαζεο, ζπρλόηεηαο θαη reverb 

 ηελ ζθελή απηή αθνύγνληαη ήρνη από ηνπο ζύξηεο ζηελ εμώπνξηα (εηθόλα 

4.11.8). Αξρηθά, επηιέρηεθαλ ηξία κέξε από ηελ ερνγξάθεζε, ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα 

audio channel θαη ζπγρξνλίζηεθαλ κε ηελ εηθόλα. Έπεηηα, από ηνπο ηξεηο απηνύο 

ήρνπο θόπεθε ε έλαξμε (attack) ησλ ήρσλ θαη επηιέρηεθαλ ηα ζηαζεξά κέξε, όπνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα δεύηεξν audio channel θαη κε ηελ θαηάιιειε κίμε ζην volume 

ηνπ channel έδσζαλ ηελ εληύπσζε ηνπ ρηππήκαηνο ηεο αιπζίδαο ζην μύιν. Σέινο, ηα 

δπν απηά επίπεδα (layers) δξνκνινγήζεθαλ ζε έλα group channel, όπνπ έγηλε ν 

απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή εηθόλα (panning) (εηθόλα 

4.11.9). Πξηλ ηελ ερνγξάθεζε ηνπ ζύξηε είρε ρξεζηκνπνηεζεί Low cut θίιηξν ζηνλ 

θνξεηό εγγξαθέα Η2n. Έηζη, δελ ρξεηάζηεθε θάπνηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζηνπο 

ήρνπο. 
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Δηθόλα 4.11.8: ύξηεο εμώπνξηαο 

 

Δηθόλα 4.11.9: Automation ζην panning 

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν return channels κε ην plug-in 

Redline Reverb. Σν πξώην θαλάιη κε ην preset Big Living Room (εηθόλα 4.5.27) θαη 

ην δεύηεξν θαλάιη κε ην preset Real Room (εηθόλα 4.11.6), όπνπ θάζε ήρνο αλάινγα 

κε ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηνύ βάζνπο 

(reverb). 
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4.12 θελή 10 “Δξγαζηήξην IV” 

 

Γηα ηε ζθελή απηή σο ζπλερήο ήρνο πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ήρνο 

ηνπ κνηέξ ηνπ ςπγείνπ θαη ν ήρνο από ηα αλεκηζηεξάθηα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ 

ππνινγηζηή. Οη ήρνη από ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ππνινγηζηή αθνπγόηαλ από ην 

πιάλν πνπ ν πξσηαγσληζηήο αλάβεη ηνλ δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο ηνπ 

ππνινγηζηή (εηθόλα 4.12.1), κέρξη ην ηέινο ηεο ζθελήο. Ο απηνκαηηζκόο (automation) 

κεηαβνιήο ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (εηθόλα 4.12.2). Αθόκα, 

ζηνλ ήρν ηνπ κνηέξ έγηλε απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή 

εηθόλα (panning) (εηθόλα 4.12.3) κε βάζε ηελ ζέζε πνπ είρε ην ςπγείν ζηνλ ρώξν ζε 

θάζε πιάλν. 

 

Δηθόλα 4.12.1: Γηαθόπηεο ηξνθνδνζίαο  
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Δηθόλα 4.12.2: Automation ζηελ έληαζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ ππνινγηζηή  

 

Δηθόλα 4.12.3: Automation ζην panning ηνπ κνηέξ 

 ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη έλαο ήρνο θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε 

ηνπ ππνινγηζηή ε κπάξα ηνπ ηεξκαηηθνύ (εηθόλα 4.12.4).  

 

Δηθόλα 4.12.4: Μπάξα ηεξκαηηθνύ νζόλεο 

Ο ήρνο απηόο δεκηνπξγήζεθε από ην wavetable soft synthesizer Chip32 

(εηθόλα 4.12.5), όπνπ ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη ηνλ πηλάθα θπκαηνκνξθήο. ε απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην preset AsSinWave, όπνπ ζε κηα εκηηνλνεηδή πεξίνδν ην πξώην 

κηζό ηνπ θύθινπ είλαη ειαθξά παξακνξθσκέλν. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in EQ Eight (εηθόλα 4.12.6) κε Low cut (48 dB/νθηάβα) 
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ζηα 200 Hz θαη κείσζε θαηά 3.1 dB ζηα 519 Hz κε εύξνο Q: 2.3. Έπεηηα, ν ήρνο 

ηνπνζεηήζεθε ζε audio channel κέζσ ηεο ηερληθήο resampling, ζπγρξνλίζηεθε κε ηελ 

εηθόλα θαη έγηλε ν απηνκαηηζκόο (automation) κεηαβνιήο ζηελ παλνξακηθή εηθόλα 

(panning) (εηθόλα 4.12.7). 

 

Δηθόλα 4.12.5: Chip32 

 

Δηθόλα 4.12.6: EQ Eight 

 

Δηθόλα 4.12.7: Automation ζην panning 

ηε ζθελή απηή ν πξσηαγσληζηήο ρξεζηκνπνηεί κηα δηζθέηα, ηελ νπνία ζπάεη 

θαη κεηά πεηά πίζσ ηνπ (εηθόλα 4.12.8).  
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Δηθόλα 4.12.8: Πέηακα δηζθέηαο 

Γηα ηνλ ήρν απηόλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ερνγξάθεζε ηεο πιαζηηθήο ζήθεο CD, 

ε νπνία κε παξόκνην ηξόπν ζπάζηεθε θαη πεηάρηεθε ζε κηα ζηδεξέληα βηβιηνζήθε. 

Γηα ην ζπάζηκν ηεο πιαζηηθήο ζήθεο CD ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν επίπεδα (layers) 

ήρνπ, ελώ γηα ην πέηακα ζηελ βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία επίπεδα (layers). 

Έπεηηα, ηα επίπεδα απηά ζπγρξνλίζηεθαλ θαη δξνκνινγήζεθαλ ζε δπν group channels 

θαη πξνζηέζεθαλ ηα plug-ins. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην πξώην group channel (εηθόλα 

4.12.9) ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.12.10) θαη ην plug-in 

Compressor (εηθόλα 4.12.11). Γηα ην δεύηεξν group channel (εηθόλα 4.12.12) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.12.13) ην νπνίν „έθνβε‟ ηηο ρακειέο θαη 

πςειέο ζπρλόηεηεο ηεο ερνγξάθεζεο. 

 

Δηθόλα 4.12.9: Πξώην group channel 
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Δηθόλα 4.12.10: Pro-Q πξώηνπ group channel 

 

Δηθόλα 4.12.11: Compressor 

 

Δηθόλα 4.12.12: Γεύηεξν group channel 

 

Δηθόλα 4.12.13: Pro-Q δεπηέξνπ group channel 
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ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη έλα ζπγρξνληζκέλν ερεηηθό εθέ ηε ζηηγκή πνπ 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ν ππνινγηζηήο θαη πξνβάιινληαη ηπραίεο ζεηξέο θώδηθα ζηελ 

νζόλε ηνπ (εηθόλα 4.12.14). Ο ήρνο απηόο ήηαλ επαλαιακβαλόκελνο (loop), θπξίσο 

κεζαίσλ ζπρλνηήησλ θαη δεκηνπξγνύζε ζε ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα απόηνκεο 

δηαθπκάλζεηο (θιίθο). Γηα ην εθέ απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ην soft synthesizer 

Omnisphere (εηθόλα 4.12.15) ζε έλα midi channel. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο ηερληθήο 

resampling ζε έλα audio channel εθαξκόζηεθε ε ηερληθή βαζκηαίαο εμαγσγήο 

έληαζεο (fade out) (εηθόλα 4.12.16) γηα λα ζπγρξνληζηεί κε ηελ εηθόλα θαη 

πξνζηέζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 4.12.17). Σν „piano roll‟ ηνπ midi channel 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (εηθόλα 4.12.18). 

 

Δηθόλα 4.12.14: Οζόλε ππνινγηζηή 

 

Δηθόλα 4.12.15: Omnisphere 
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Δηθόλα 4.12.16: Fade out 

 

Δηθόλα 4.12.17: Pro-Q 

 

Δηθόλα 4.12.18: Piano roll ηνπ Omnisphere 

Γηα ηε ζθελή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα return track ην plug-in Redline 

Reverb κε ην preset Big Living Room (εηθόλα 4.5.27). Οη ήρνη πεξηβάιινληνο 

αλάινγα κε ηελ ζέζε απόζηαζε/βάζνπο ζην πιάλν είραλ δηαθνξεηηθό πνζνζηό 

ηερλεηνύ βάζνπο (reverb). 
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5. ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

 

Με απηό ην ζηάδην νινθιεξώλεηαη ην ερεηηθό κέξνο ηεο ηαηλίαο. Η κνπζηθή 

ζηελ ηαηλία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηα ερεηηθά εθέ θαη ηνπο ήρνπο πεξηβάιινληνο, 

δηόηη πξνζδίδεη ή εληζρύεη ην ζπλαηζζεκαηηθό ππόβαζξν πνπ απαηηείηαη ζε νξηζκέλα 

ζεκεία ηεο. 

Ο πξσηαγσληζηήο ζηελ ηαηλία απηή πξνζπαζεί λα βξεη ηελ αξηζκεηηθή 

αθνινπζία ηνπ “π”. Σν εξγαιείν κε ην νπνίν δνύιεςε γηα λα θηάζεη εθεί ήηαλ ν 

ππνινγηζηήο. Έηζη, ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα ζηε κνπζηθή ν 

ήρνο ηεο κπάξαο ηνπ ηεξκαηηθνύ ηεο νζόλεο θαη ην θνπκπί „Enter‟ ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

ηνπ ππνινγηζηή. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο ζα δνζνύλ 

παξαθάησ. 

Γηα ηελ ηαηλία απηή δεκηνπξγήζεθε έλα κνπζηθό ζέκα  από ην νπνίν δηάθνξα 

κέξε ηνπ επηιέρηεθαλ λα αθνύγνληαη ζε δηάθνξεο ζθελέο. Η ζπλνιηθή ελνξρήζηξσζε 

ηνπ ζέκαηνο απηνύ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.1). Σα θξηηήξηα 

κε ηα νπνία επηιέρηεθαλ νη ζθελέο ηεο ηαηλίαο ζηηο νπνίεο ζα ππήξρε κνπζηθή 

επέλδπζε ήηαλ θπξίσο ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή αηζζεηηθή, ε νπνία 

δηαθνξνπνηήζεθε θαη δελ αθνινύζεζε ηηο πξσηαξρηθέο επηινγέο ηνπ ζθελνζέηε. 

 

Δηθόλα 5.1: Μνπζηθό ζέκα ηαηλίαο 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ κεξώλ ηνπ κνπζηθνύ ζέκαηνο ζε 

αληηζηνηρία κε ηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο.  
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5.1 Μνπζηθή ζθελήο 1 (1
ν 

κέξνο: 00:07 sec - 00:17 sec) 

 ηελ ζθελή απηή ηε ζηηγκή πνπ παηηέηαη ην ηειεπηαίν θνπκπί ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ (πιήθηξν „Enter‟), αθνύγεηαη έλα αηκνζθαηξηθό κνπζηθό κέξνο 

(00:07 min – 00:17 min) κε ζθνπό λα πξντδεάζεη ηνλ ζεαηή όηη μεθηλάεη ε ηαηλία. 

 Ο ήρνο απηόο δεκηνπξγήζεθε από δπν όξγαλα. Γηα ηνλ πξώην ήρν (instrument 

1) ρξεζηκνπνηήζεθε ην soft synthesizer Sylenth1 ηεο Lennar Digital κε δπν 

oscillators, όπνπ νη ξπζκίζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα (εηθόλα 5.1.1). 

Έπεηηα, εθαξκόζηεθε ην plug-in Resonators κε ην preset Vienna (εηθόλα 5.1.2), ην 

plug-in Auto Pan (εηθόλα 5.1.2) γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε ηεο 

„κεηαθίλεζεο‟ ζηελ ζηεξενθσλία ηνπ ήρνπ θαη ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.1.3) κε 

Low cut (12 dB/νθηάβα) ζηα 462.5 Hz. 

 

Δηθόλα 5.1.1: Sylenth1 πξώηνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 5.1.2: Resonators θαη Auto Pan 

 

Δηθόλα 5.1.3: Pro-Q 
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  ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.1.4) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.1.4: Piano roll πξώηνπ ήρνπ 

 Γηα ηνλ δεύηεξν ήρν (instrument 2) ρξεζηκνπνηήζεθε ην soft synthesizer 

Sylenth1 κε ην preset AMB Lost One (εηθόλα 5.1.5). ηε ζπλέρεηα, πξνζηέζεθε ην 

plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.1.6) θαη ην plug-in Chorus (εηθόλα 5.1.7). 

 

Δηθόλα 5.1.5: Sylenth1 δεπηέξνπ ήρνπ 

 

Δηθόλα 5.1.6: Pro-Q 
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Δηθόλα 5.1.7: Chorus 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.1.8) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.1.8: Piano roll δεύηεξνπ ήρνπ 
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5.2 Μνπζηθή ζθελώλ 2 θαη 3 (2
ν 
κέξνο: 00:49 sec - 01:38 sec) 

 Η κνπζηθή, πνπ αθνύγεηαη ζηελ δεύηεξε θαη ηξίηε ζθελή, μεθηλάεη ηελ ζηηγκή 

(00:49 min) πνπ ν πξσηαγσληζηήο πξνεηνηκάδεηαη λα θάλεη ηελ έλεζε ηνπ (εηθόλα 

5.2.1) θαη ηειεηώλεη ηελ ζηηγκή (01:36 min) πνπ θνξπθώλεηαη ε έληαζε ηεο ηξίηεο 

ζθελήο κε ην άλνηγκα ηεο εμώπνξηαο. Σν κνπζηθό κέξνο απηό έρεη ζθνπό, αξρηθά, λα 

πξνεηνηκάζεη ηνλ ζεαηή γηα ηελ επόκελε ζθελή θαη έπεηηα, λα ηνλ ζέζεη ζε κηα 

„άβνιε‟ θαη παξαηζζεζηνγόλν θαηάζηαζε, ζαλ απηή πνπ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ν 

πξσηαγσληζηήο  κεηά ηελ ρξήζε ηεο έλεζεο. 

 

Δηθόλα 5.2.1: Πξνεηνηκαζία έλεζεο 

 Ο πξώηνο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ίδηνο ήρνο κε ηελ ζθελή 1 

(instrument 2), αιιά κε δηαθνξεηηθό κνπζηθό παίμηκν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην 

„piano roll‟ (εηθόλα 5.2.2) ηνπ νξγάλνπ γηα ηηο ζθελέο απηέο.  

 

Δηθόλα 5.2.2: Piano roll πξώηνπ ήρνπ 

 Ο δεύηεξνο ήρνο (instrument 3) πνπ αθνύγεηαη είλαη από ην soft synthesizer 

Minimonsta ηεο GForce κε ην preset Three Osc Bass (εηθόλα 5.2.3). Γηα ηελ 
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επεμεξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Resonators κε ην preset LosAngeles 

(εηθόλα 5.2.4), ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.2.5) θαη ην plug-in Chorus (εηθόλα 5.2.6). 

 

Δηθόλα 5.2.3: Minimonsta 

 

Δηθόλα 5.2.4: Resonators 

 

Δηθόλα 5.2.5: Pro-Q 

 

Δηθόλα 5.2.6: Chorus 
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ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.2.7) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 

 
Δηθόλα 5.2.7: Piano roll δεύηεξνπ ήρνπ 
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5.3 Μνπζηθή ζθελήο 4 (3
ν 

κέξνο: 02:30 sec - 02:56 sec) 

ηε ζθελή απηή ε κνπζηθή μεθηλά (02:30 min – 02:56 min) ηελ ζηηγκή πνπ ν 

πξσηαγσληζηήο αγγίδεη δηζηαθηηθά ην πιήθηξν „Enter‟ (εηθόλα 5.3.1). θνπόο ηνπ 

κέξνπο απηνύ είλαη λα εληζρύζεη ην ζπλαίζζεκα αγσλίαο πνπ ληώζεη ν 

πξσηαγσληζηήο, θαζώο είλαη ε πξώηε απόπεηξα επίιπζεο ηεο αξηζκεηηθήο 

αθνινπζίαο “π”. 

 

Δηθόλα 5.3.1: Πιήθηξν „Enter‟ 

Ο πξώηνο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ίδηνο ήρνο κε ηελ πξώηε ζθελή 

(instrument 2), αιιά κε δηαθνξεηηθό κνπζηθό παίμηκν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην 

„piano roll‟ (εηθόλα 5.3.2) ηνπ νξγάλνπ γηα απηή ηε ζθελή. 

 

Δηθόλα 5.3.2: Piano roll πξώηνπ ήρνπ 

Ο δεύηεξνο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ίδηνο ήρνο κε ηελ δεύηεξε θαη 

ηξίηε ζθελή (instrument 3), αιιά κε δηαθνξεηηθό κνπζηθό παίμηκν. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ (εηθόλα 5.3.3) ηνπ νξγάλνπ γηα απηή ηε ζθελή. 
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Δηθόλα 5.3.3: Piano roll δεύηεξνπ ήρνπ 
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5.4 Μνπζηθή ζθελήο 6 (4
ν
 κέξνο: 03:11 sec - 03:31 sec θαη 5

ν
 κέξνο: 04:33 

sec - 04:53 sec) 

ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη κνπζηθή ζε δπν δηαθνξεηηθά κέξε ηεο. Σν πξώην 

κέξνο μεθηλά ζηελ αξρή ηεο ζθελήο, όπνπ ν πξσηαγσληζηήο κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

πξνζπαζεί λα δεη, αλ θαηάθεξε λα θηηάμεη ηνλ ππνινγηζηή θαη λα ηνλ θάλεη λα 

ιεηηνπξγήζεη μαλά (εηθόλα 5.4.1). 

 

Δηθόλα 5.4.1: Πιεθηξνιόγην 

 Ο πξώηνο ήρνο πνπ αθνύγεηαη ζε απηό ην κέξνο είλαη από ην ίδην soft 

synthesizer κε ηεο πξώηεο ζθελήο (instrument 2), αιιά κε δηαθνξεηηθό κνπζηθό 

παίμηκν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ (εηθόλα 5.4.2) ηνπ νξγάλνπ γηα 

απηή ηε ζθελή. 

  

Δηθόλα 5.4.2: Piano roll πξώηνπ ήρνπ 

Ο δεύηεξνο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξώην κνπζηθό κέξνο ηεο ζθελήο 

είλαη ν ίδηνο ήρνο κε ηελ δεύηεξε θαη ηξίηε ζθελή (instrument 3), αιιά κε 

δηαθνξεηηθό κνπζηθό παίμηκν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ (εηθόλα 5.4.3) 

ηνπ νξγάλνπ γηα απηή ηε ζθελή. 
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Δηθόλα 5.4.3: Piano roll δεύηεξνπ ήρνπ 

 Ο ηξίηνο ήρνο (instrument 4) πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ soft synthesizer 

Minimonsta (εηθόλα 5.4.4), ρξεζηκνπνηήζεθε σο ην πξώην επίπεδν (layer) ξπζκηθνύ 

bassline. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα plug-in Saturator, 

Overdrive, Chorus θαη PingPong Delay (εηθόλα 5.4.5) ηνπ Live 8, θαζώο επίζεο θαη 

ηα plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.4.6) θαη Pro-C (εηθόλα 5.4.7). 

 

Δηθόλα 5.4.4: Minimonsta 

 

Δηθόλα 5.4.5: Saturator, Overdrive, Chorus θαη PingPong Delay 
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Δηθόλα 5.4.6: Pro-Q 

 

 

Δηθόλα 5.4.7: Pro-C 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.4.8) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

ξπζκηθό παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.4.8: Piano roll ηξίηνπ ήρνπ 

Ο ηέηαξηνο ήρνο (instrument 5) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γη‟ απηό ην κνπζηθό 

κέξνο ήηαλ από ην soft synthesizer Sylenth1 κε ην preset BS Big Bass (εηθόλα 5.4.9) 

θαη νπζηαζηηθά απνηεινύζε ην δεύηεξν επίπεδν (layer) ξπζκηθνύ bassline. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα plug-in PingPong Delay (εηθόλα 5.4.10), Pro-

Q (εηθόλα 5.4.11) θαη Pro-C (εηθόλα 5.4.12). Δπίζεο, θαζώο ην όξγαλν απνηεινύζε 

επίπεδν (layer) ηνπ instrument 4, είρε αθξηβώο ην ίδην παίμηκν ζην „piano roll‟. 
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Δηθόλα 5.4.9: Sylenth1 

 

Δηθόλα 5.4.10: PingPong Delay 

 

Δηθόλα 5.4.11: Pro-Q 

 

Δηθόλα 5.4.12: Pro-C 
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Σν δεύηεξν κέξνο ηεο ζθελήο απηήο μεθηλά ηελ ζηηγκή πνπ ν πξσηαγσληζηήο 

αλαθαιύπηεη θάηη γινηώδεο κέζα ζε εμάξηεκα ηνπ ππνινγηζηή (εηθόλα 5.4.13). 

 

Δηθόλα 5.4.13: Γηόξζσζε βιάβεο 

 Σν δεύηεξν κέξνο ηεο κνπζηθήο απνηειείηαη από ηα δπν επίπεδα (layers) ηνπ 

bassline πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζην πξώην κέξνο ηεο κνπζηθήο ηεο ζθελήο 

απηήο θαη από ηελ επεμεξγαζκέλν ήρν ηνπ πιήθηξνπ „Enter‟ (instrument 6). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ήρνο ηνπ πιήθηξνπ αξρηθά ηνπνζεηήζεθε ζην soft 

sampler Sampler (εηθόλα 5.4.14) ηνπ Live 8. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ δπν αιπζίδεο (chains) κέζσ ηνπ Audio Effect Rack, γηα λα γίλεη 

παξάιιειε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ, όπνπ ζην έλα chain ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζεηξά ηα 

plug-ins Vocoder, PingPong Delay θαη Overdrive (εηθόλα 5.4.15). Δπηπιένλ, 

πξνζηέζεθε ην plug-in Resonators κε ην preset Brooklyn (εηθόλα 5.4.16), ην plug-in 

Pro-C (εηθόλα 5.4.17), ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.4.18) θαη ην plug-in L2 

Ultramaximizer (εηθόλα 5.4.19) ηεο Waves. 

 

Δηθόλα 5.4.14: Sampler 

 

Δηθόλα 5.4.15: Audio Effect Rack 
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Δηθόλα 5.4.16: Resonators 

 

Δηθόλα 5.4.17: Pro-C 

 

Δηθόλα 5.4.18: Pro-Q 

 

Δηθόλα 5.4.19: L2 Ultramaximizer 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.4.20) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

ξπζκηθό παίμηκν ηνπ πιήθηξνπ „Enter‟. 
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Δηθόλα 5.4.20: Piano roll πιήθηξνπ „Enter‟ 
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5.5 Μνπζηθή ζθελήο 8 (6
ν
 κέξνο: 06:50 sec - 07:03 sec θαη 7

ν
 κέξνο: 07:14 

sec - 07:33 sec) 

 ηε ζθελή απηή αθνύγεηαη κνπζηθή ζε δπν κέξε. Σν πξώην κέξνο αθνύγεηαη 

ηελ ζηηγκή πνπ ν πξσηαγσληζηήο ζεθώλεη ην βιέκκα ηνπ από ην κηθξνζθόπην. 

Οπζηαζηηθά είλαη έλαο κόλν ήρνο (ςίζπξνη) ηνπ κνπζηθνύ ζέκαηνο κε ζθνπό λα 

εληζρύζεη ην πξνβιεκαηηζκέλν ύθνο ηνπ. 

 Γηα ηνλ ήρν απηό (instrument 7) ρξεζηκνπνηήζεθε ην soft synthesizer 

Omnisphere κε ην sample Choral FX Chattering 3 (εηθόλα 5.5.1) θαη πξνζηέζεθε 

ζηε ζπλέρεηα ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.5.2). 

 

Δηθόλα 5.5.1: Omnisphere 

 

Δηθόλα 5.5.2: Pro-Q 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.5.3) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 
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Δηθόλα 5.5.3: Piano roll ηνπ Omnisphere 

Σν δεύηεξν κέξνο ηεο κνπζηθήο αθνύγεηαη ηε ζηηγκή πνπ ν πξσηαγσληζηήο 

ζρεδηάδεη ζην ξηδόραξην, όπνπ απνηειείηαη από ηα δπν επίπεδα (layers) ηνπ bassline, 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε έθηε ζθελή (instrument 4 θαη 5), θαη από ηνλ επεμεξγαζκέλν 

ήρν ηεο κπάξαο ηνπ ηεξκαηηθνύ ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ήρνο ηεο κπάξαο ηνπ ηεξκαηηθνύ (instrument 8) 

ηνπνζεηήζεθε ζην soft sampler Sampler (εηθόλα 5.5.4) θαη παίρηεθε δπν νθηάβεο 

ρακειόηεξα από ηνλ αξρηθό ήρν. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

plug-in PingPong Delay (εηθόλα 5.5.5), Pro-C (εηθόλα 5.5.6), Pro-Q (εηθόλα 5.5.7) 

θαη L2 Ultramaximizer (εηθόλα 5.5.8). 

 

Δηθόλα 5.5.4: Sampler 

 

Δηθόλα 5.5.5: PingPong Delay 
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Δηθόλα 5.5.6: Pro-C 

 

Δηθόλα 5.5.7: Pro-Q 

 

Δηθόλα 5.5.8: L2 Ultramaximizer 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.5.9) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

ξπζκηθό παίμηκν ηεο κπάξαο ηνπ ηεξκαηηθνύ ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή. 

 

Δηθόλα 5.5.9: Piano roll ηνπ Sampler 
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5.6 Μνπζηθή ζθελήο 10 (8
ν
 κέξνο: 08:18 sec - 11:02 sec θαη 9

ν
 κέξνο: 

11:04 sec - 11:39 sec) 

ηελ ηειεπηαία ζθελή ηεο ηαηλίαο αθνύγεηαη κνπζηθή ζε δπν κέξε. Σν πξώην 

κέξνο αθνύγεηαη ηε ζηηγκή πνπ ν πξσηαγσληζηήο αλάβεη ηνλ δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο 

ξεύκαηνο ηνπ ππνινγηζηή. ηαδηαθά εηζάγνληαη νη πεξηζζόηεξνη ήρνη ηνπ κνπζηθνύ 

ζέκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνύγνληαη ηα δπν επίπεδα (layers) ηνπ bassline 

(instruments 4 θαη 5), ην πιήθηξν „Enter‟ (instrument 6), ν ήρνο ηεο κπάξαο ηνπ 

ηεξκαηηθνύ (instrument 8) θαη ν ήρνο ςηζύξσλ (instrument 7). Σν παίμηκν θάζε 

νξγάλνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.6.1) κε ηελ ζεηξά πνπ 

αλαθέξζεθαλ εθηόο από ηνλ ήρν ςηζύξσλ, ν νπνίνο παξέκεηλε ν ίδηνο. 

 

Δηθόλα 5.6.1: Piano roll ηνπ bassline, πιήθηξνπ „Enter‟ θαη κπάξαο ηεξκαηηθνύ νζόλεο  

 ην κνπζηθό κέξνο απηό αθνύγνληαη γηα πξώηε θνξά ηέζζεξηο αθόκα ήρνη 

πνπ νινθιεξώλνπλ ηα όξγαλα ηνπ κνπζηθνύ ζέκαηνο. 

 Ο πξώηνο ήρνο (instrument 9) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην όξγαλν 

Calabash (εηθόλα 5.6.2) από ηελ βηβιηνζήθε ήρσλ West Africa ηνπ soft sampler 

Kontakt 5 ηεο Native Instruments. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

plug-ins PingPong Delay, Overdrive θαη Resonators κε ην preset Brooklyn (εηθόλα 

5.6.3), θαζώο επίζεο θαη ηα plug-ins Pro-Q (εηθόλα 5.6.4), Twin Tube (εηθόλα 5.6.5) 

ηεο SPL θαη Pro-C (εηθόλα 5.6.6). 
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Δηθόλα 5.6.2: Kontakt 5 

 

Δηθόλα 5.6.3: PingPong Delay, Overdrive θαη Resonators 

 

Δηθόλα 5.6.4: Pro-Q 

 

Δηθόλα 5.6.5: Twin Tube 
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Δηθόλα 5.6.6: Pro-C 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.6.7) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.6.7: Piano roll ηνπ Kontakt 5 

Ο δεύηεξνο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν ήρνο ηεο κπάξαο ηνπ 

ηεξκαηηθνύ ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή, αιιά απηή ηε θνξά ίδηνο κε ηνλ αξρηθό ήρν 

πεξηβάιινληνο (instrument 10), ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε ζην soft sampler Sampler 

(εηθόλα 5.6.8). Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξνζηέζεθαλ ηα plug-ins PingPong Delay 

(εηθόλα 5.6.9), Transient Designer (εηθόλα 5.6.10) θαη Twin Tube (εηθόλα 5.6.11) 

ηεο SPL, Pro-Q (εηθόλα 5.6.12) θαη Pro-C (εηθόλα 5.6.13). 

 

Δηθόλα 5.6.8: Sampler 
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Δηθόλα 5.6.9: PingPong Delay 

 

Δηθόλα 5.6.10: Transient Designer 

 

Δηθόλα 5.6.11: Twin Tube 

 

Δηθόλα 5.6.12: Pro-Q 
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Δηθόλα 5.6.13: Pro-C 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.6.14) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ην 

ξπζκηθό παίμηκν ηνπ νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.6.14: Piano roll κπάξαο ηεξκαηηθνύ νζόλεο 

Ο ηξίηνο ήρνο (instrument 11) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ από ην soft 

synthesizer Omnisphere κε ην preset Bending Resonating Saw (εηθόλα 5.6.15), 

όπνπ επηπξόζζεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.6.16). 

 

Δηθόλα 5.6.15: Omnisphere ηξίηνπ ήρνπ 
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Δηθόλα 5.6.16: Pro-Q 

 ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.6.17) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ κε ηελ 

κεισδία ηνπ νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.6.17: Piano roll ηνπ Omnisphere ηξίηνπ ήρνπ 

 Ο ηέηαξηνο ήρνο (instrument 12) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην sample 

Burning Piano FX Bend Cluster 4 ηνπ soft synthesizer Omnisphere (εηθόλα 

5.6.18), όπνπ ζηε ζπλέρεηα  πξνζηέζεθε ην plug-in Pro-Q (εηθόλα 5.6.19).  

 

Δηθόλα 5.6.18: Omnisphere ηέηαξηνπ ήρνπ 
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Δηθόλα 5.6.19: Pro-Q 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.6.20) παξνπζηάδεηαη ην „piano roll‟ ηνπ 

νξγάλνπ. 

 

Δηθόλα 5.6.20: Piano roll Omnisphere ηέηαξηνπ ήρνπ 

Σν δεύηεξν κέξνο ηεο κνπζηθήο μεθηλά κε ηνλ ήρν ησλ ςηζύξσλ ηε ζηηγκή πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ε αξηζκεηηθή αθνινπζία ηνπ “π” (εηθόλα 

5.6.21), ελώ ηα ππόινηπα όξγαλα πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο θνξύθσζεο ηεο 

ζθελήο μεθηλνύλ ηελ ζηηγκή πνπ ν πξσηαγσληζηήο γξάθεη ηνπο αξηζκνύο ηεο 

αθνινπζίαο ζε έλα ραξηί (εηθόλα 5.6.22). 

 

Δηθόλα 5.6.21: Αξηζκεηηθή αθνινπζία “π” 
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Δηθόλα 5.6.22: Γξάςηκν αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο “π” 

Οη ήρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην κέξνο απηό, πέξα ηνπ ήρνπ ησλ 

ςηζύξσλ, ήηαλ o αηκνζθαηξηθόο ήρνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην soft synthesizer 

Sylenth1 (instrument 1), ν ήρνο Three Osc Bass (instrument 3), ηα δπν επίπεδα 

(layers) ηνπ bassline (instrument 4 θαη 5), ην πιήθηξν 'Enter‟ (instrument 6), ν ήρνο 

ηεο κπάξαο ηνπ ηεξκαηηθνύ ηεο νζόλεο ζε δπν νθηάβεο ρακειόηεξα (instrument 8), ην 

όξγαλν Calabash (instrument 9), o ήρνο Bending Resonating Saw (instrument 11) 

θαη ν ήρνο Burning Piano FX Bend Cluster 4 (instrument 12). Σν παίμηκν θάζε 

νξγάλνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα (εηθόλα 5.6.23) κε ηελ ζεηξά πνπ 

αλαθέξζεθαλ.  
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Δηθόλα 5.6.23: Piano roll νξγάλσλ 

  Γηα ηε κνπζηθή ηεο ηαηλίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν return channels κε ην 

plug-in RVerb ηεο Waves. Σν πξώην θαλάιη κε ην preset Studio “A” (εηθόλα 5.6.24) 

θαη ην δεύηεξν θαλάιη κε ην preset Medium Dark Plate (εηθόλα 5.6.25), όπνπ θάζε 

ήρνο είρε δηαθνξεηηθό πνζνζηό ηερλεηνύ βάζνπο (reverb). 

 

Δηθόλα 5.6.24: RVerb πξώηνπ return channel 

 

Δηθόλα 5.6.25: RVerb δεύηεξνπ return channel 
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6. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ DVD 

 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ DVD (authoring) ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα 

ConvertXtoDVD. Αξρηθά, δόζεθε ν ηίηινο «Πηπρηαθή Δξγαζία» ζην DVD. ηε 

ζπλέρεηα, νξίζηεθαλ ηα θεθάιαηα ηεο ηαηλίαο, βάζε ησλ ζθήλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (εηθόλα 6.1). Έπεηηα, έγηλαλ νη εμήο ξπζκίζεηο: γηα ηελ εηθόλα 

δόζεθε aspect ratio 16:9 θαη γηα ηνλ ήρν ην format AC3 2.0, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ν 

ήρνο είλαη αζπκπίεζηνο θαη ζηεξενθσληθόο. Σέινο, έγηλε ε κεηαηξνπή θαη εγγξαθή 

ηνπ DVD (εηθόλα 6.2). 

 

 

Δηθόλα 6.1: Οξηζκόο θεθαιαίσλ ηνπ DVD 

 

 

Δηθόλα 6.2: Μεηαηξνπή θαη εγγξαθή ηνπ DVD 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Απηή ε πηπρηαθή εξγαζία επηιέρηεθε, δηόηη είρα κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

ερεηηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ κνπζηθή επέλδπζε ζε κηα ηαηλία, θαζώο θαη γηα ηα ζηάδηα 

πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, επηιέρηεθε, γηαηί ήζεια λα 

δεκηνπξγήζσ κηα ερεηηθή επέλδπζε ε νπνία λα πξνζεγγίδεη ηηο ζύγρξνλεο αηζζεηηθέο 

θαη ηερληθέο ηάζεηο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία ηεο κνπζηθήο 

επέλδπζήο ηεο ήηαλ γηα κέλα κηα πξόθιεζε. 

Μέξνο ηνπ ζθνπνύ ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα θαηαλνήζσ ηελ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία πνπ έρεη ν ήρνο ζηελ ηαηλία, θαζώο επίζεο θαη λα απνθηήζσ εκπεηξία θαη 

θαηάξηηζε πάλσ ζηα δηαθνξεηηθά ζηαδία ερεηηθήο παξαγσγήο. 

Καηά ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη κίμεο ησλ ήρσλ θαηέιεμα ζε νξηζκέλα 

πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Καηαξράο, έλα ζεκαληηθό δήηεκα πνπ αληηκεηώπηζα θαη επέιπζα ήηαλ ην πώο 

ζα θαηαθέξσ λα εληζρύζσ νξηζκέλνπο αδύλακνπο θαζκαηηθά ήρνπο, πνπ πξνήιζαλ 

από θαθή ερνγξάθεζε. Παξαηήξεζα όηη ζπκπηέδνληαο απηνύο ηνπο ήρνπο, είηε κε 

compressors είηε κε maximizers plug-ins, δελ θαηάθεξλα λα εληζρύζσ δξακαηηθά 

ηνπο ήρνπο. Η θαιύηεξε ιύζε ζε απηό ήηαλ ε ηερληθή ησλ πνιιώλ επηπέδσλ (layers). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνληαο ηνλ αξρηθό ήρν θαη πξνζζέηνληαο άιινπο όπνπ είραλ 

ζσζηή ηζνξξνπία ζην θάζκα θαη ζηελ έληαζε, σο πξνο ηνλ αξρηθό, πξόεθππηε 

αθελόο έλαο πην εληζρπκέλνο ήρνο, όζνλ αθνξά ηα επίπεδα έληαζεο RMS, θαη 

αθεηέξνπ έλαο ήρνο πην επθξηλήο σο πξνο ηελ πξνζδνθώκελε ζπρλνηηθή πεξηνρή. 

Όπσο πξναλέθεξα ην plug-in compressor δελ απνηέιεζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό 

εξγαιείν, όηαλ ήζεια λα εληζρύζσ πνιύ ηνλ ήρν, αιιά απνηέιεζε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό κέζν, όηαλ ήζεια λα αιιάμσ ηνλ δπλακηθό ραξαθηήξα ελόο ήρνπ, ηνλ 

νπνίν δελ είρα ηελ δπλαηόηεηα λα ερνγξαθήζσ μαλά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

ξπζκηζηηθώλ attack, release θαη ratio θαη έρνληαο πάληα πνιύ ρακειέο ηηκέο ζην 

threshold (από -25 dB έσο -45 dB), θαηάθεξλα ζε κεγάιν βαζκό λα αιιάδσ ηα 

ζεκεία ηνληζκνύ ελόο ήρνπ. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηόζν ηεο ερνγξάθεζεο όζν θαη ηεο κεηέπεηηα 

επεμεξγαζίαο ησλ ήρσλ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο. 

Αξρηθά, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ήηαλ ε εύξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ερεηηθώλ πεγώλ πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

πιάλα ηεο ηαηλίαο. Όηαλ δελ ήηαλ δπλαηό απηό, δνθηκαδόληνπζαλ δηάθνξεο άιιεο 

πεγέο. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ην απνηέιεζκα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό. ε θάπνηεο άιιεο 

όκσο, δελ είρα άκεζα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, πξάγκα πνπ έθαλε ηελ όιε 

δηαδηθαζία πην ρξνλνβόξα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ερεηηθώλ πεγώλ πνπ 
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έδηλαλ ηελ εληύπσζε πνπ πξνζπαζνύζαλ λα πξνζνκνηώζνπλ απηό πνπ ζπκβαίλεη ζην 

πιάλν είλαη ν ήρνο ηνπ ληνπιαπηνύ ηνπ κπάληνπ πνπ απνηππώζεθε από ηνλ ήρν ηνπ 

θαπαθηνύ ελόο πιπληεξίνπ, ν ήρνο ηεο κεηαιιηθήο έλεζεο, πνπ απνηππώζεθε από 

έλαλ κεηαιιηθό ζπλδεηήξα θαη ν ήρνο ησλ γιάξσλ πνπ απνηππώζεθε από ηνλ ήρν 

πνπ έβγαδε έλα πιαζηηθό θνπθιάθη. 

ηε ζπλέρεηα, δπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ 

εμσηεξηθώλ ερνγξαθήζεσλ. Γελ ήηαλ πνιιέο νη ηνπνζεζίεο πνπ ρξεηάζηεθε λα 

βξεζώ, αιιά ππήξραλ πνιιέο ηξηγύξσ παξεκβνιέο θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο 

ζηνπο ρώξνπο απηνύο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα γίλνπλ πνιύσξεο ερνγξαθήζεηο, 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

Δπίζεο, ηα κηθξόθσλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ζεκαληηθό ξνιό ζηελ 

πνηόηεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ. Λόγσ ηνπ όηη δελ κπνξνύζα λα έρσ ζπρλά ζηε δηάζεζε 

κνπ ηα κηθξόθσλα Oktava MK-012, θαηέθεπγα ζηελ ιύζε ησλ θνξεηώλ εγγξαθέσλ. 

Ο θνξεηόο εγγξαθέαο Zoom H2n, ν νπνίνο έρεη αηζζεηή πνηνηηθή δηάθνξα από ην 

παιαηόηεξν κνληέιν (H2), απνθηήζεθε, όηαλ είρε ήδε νινθιεξσζεί ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ησλ ερνγξαθήζεσλ θαη ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αδύλαηε λα γίλεη από ηελ αξρή 

ε δηαδηθαζία απηή. 

 Δπηπιένλ, έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ην ερεηηθό 

απνηέιεζκα ήηαλ ν ρώξνο πνπ έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ ήρσλ. Λόγσ ηνπ όηη δελ 

ππήξρε ε θαηάιιειε αθνπζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρώξν, νη αλαθιάζεηο ησλ ήρσλ 

θαζηζηνύζαλ αδύλαηε ηελ πιήξε αληίιεςε ηνπ επηζπκεηνύ πνζνζηνύ ηερλεηήο 

αληήρεζεο (reverb) πνπ έπξεπε λα δώζσ. Έηζη, απηό ηειηθώο δόζεθε θαηά 

πξνζέγγηζε. Αθόκε, ηα ερεία monitor  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηύπνπ near field, 

αιιά όρη πςειήο πηζηόηεηαο. 

Δπηπξόζζεηα, πξόβιεκα αληηκεηώπηζα κε ηνλ ππνινγηζηή, όπνπ παξόιν πνπ ε 

ππνινγηζηηθή ηζρύο ηνπ (CPU) ήηαλ επαξθήο, ε ρσξεηηθόηεηα (4 GB) ηεο κλήκεο 

RAM θαζηζηνύζε αδύλαηε ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ζε έλα κόλν project. Γηα 

ηελ ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο θαηέθπγα ζηε δεκηνπξγία πνιιώλ projects, 

μερσξηζηώλ γηα θάζε ζθελή ηεο ηαηλίαο. Απηόο ν δηαρσξηζκόο έθαλε πεξηζζόηεξν 

ρξνλνβόξα ηελ δηαδηθαζία ηεο κίμεο. 

Κιείλνληαο, ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη από όιε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη 

πσο ε έιιεηςε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ, πείξαο θαη studio είρε επηπηώζεηο ζηελ 

πνηόηεηα θαη ζηνλ ρξόλν επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ. Απηό, όκσο, δελ ζεκαίλεη πσο έλαο 

ηερληθόο ήρνπ κε αληίζηνηρν εμνπιηζκό θαη κε κεγαιύηεξε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα δελ 

ζα κπνξνύζε λα θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθόηεξν απνηέιεζκα. 
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

8.1 Παξάξηεκα 1 - Λίζηα soft synthesizers θαη samplers πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- Spectrasonics Omnisphere 

- Sam Chip32 

- Lennar Digital Sylenth1 

- GForce Minimonsta 

- Ableton Operator 

- Ableton Sampler 

- Native Instruments Kontakt 5 

 

8.2 Παξάξηεκα 2 - Λίζηα ερνγξαθεκέλσλ ήρσλ 

Σκηνή 2 (00:18 - 01:16) 

- Άλνηγκα εθεκεξίδαο θαη ηζαιάθσκα 

- Πιαζηηθό κπνπθάιη ραπηώλ (άλνηγκα θαη θαηάπνζε) 

- Άλνηγκα βξύζεο ληπηήξα κπάληνπ θαη θιείζηκν βξύζεο 

-  Αθνύκπεκα νδνληόβνπξηζαο ζε καξκάξηλν ληπηήξα 

- Αθνύκπεκα πιαζηηθνύ κηθξνύ κπνπθαιηνύ ζε ληπηήξα 

- Αθνύκπεκα ζαπνπληνύ ζε ληπηήξα 

- Άλνηγκα ληνπιαπηνύ κπάληνπ 

- Αθνύκπεκα κεγάινπ πιαζηηθνύ κπνπθαιηνύ ζε ληπηήξα 

- Κνύλεκα πιαζηηθήο ρηέλαο 

- Κόςηκν βακβαθηνύ κε ρέξηα 

- Αθνύκπεκα κεηαιιηθνύ αληηθεηκέλνπ (έλεζε) ζε ληπηήξα 

- Αθνύκπεκα γπάιηλεο ακπνύιαο ζε ληπηήξα 

- Κιείζηκν ληνπιαπηνύ 
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- ήθσκα κεηαιιηθήο έλεζεο από ληπηήξα 

- Άλνηγκα θαπαθηνύ κεγάινπ πιαζηηθνύ κπνπθαιηνύ θαη ξήμε πγξνύ ζε 

βακβάθη 

- Σξίςηκν βακβαθηνύ ζην κπξάηζν ηνπ ρεξηνύ 

- ήθσκα γπάιηλεο ακπνύιαο από ληπηήξα θαη ηνπνζέηεζε ζηελ κεηαιιηθή 

έλεζε 

- Πάηεκα (θαη θύζεκα) θνπκπηνύ κεηαιιηθήο έλεζεο ζην κπξάηζν 

- Βνγγεηό από ηνλ πξσηαγσληζηή 

- Αθνύκπεκα κεηαιιηθήο έλεζεο ζηνλ ληπηήξα θαη μεθύζεκα από ηνλ 

πξσηαγσληζηή 

- Ξύζηκν θεθαιηνύ ηνπ πξσηαγσληζηή 

Σκηνή 3 (01:16 – 01:37) 

- Σξίμηκν πόξηαο 

- Πεξηζηξνθή πόκνινπ 

- Κνύλεκα δπν θιεηδαξηώλ κε αιπζίδα θαη κηαο ζηδεξέληαο θιεηδαξηάο 

- Ξεθιείδσκα θαη άλνηγκα πόξηαο 

Σκηνή 4 (01:37 – 02:54) 

- Γξάςηκν κε κνιύβη πάλσ ζε εθεκεξίδα 

- πέηακα ζηξνγγπιήο θνιιεηηθήο ηαηλίαο ζην μύιηλν γξαθείν 

- ήθσκα εθεκεξίδαο 

- Κνύλεκα αλαςπθηηθνύ 

- Πέηακα κνιπβηνύ (ρηππώληαο αξρηθά ζην πιεθηξνιόγην) 

- Πέηακα εθεκεξίδαο ζε ζηνίβα από ραξηηά 

- Μεηαηόπηζε θαξέθιαο γξαθείνπ 

- Πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή 

- Μεηαηόπηζε θαξέθιαο γξαθείνπ (ήρνο από ηα ξνδάθηα) 

- Φάμηκν αληηθεηκέλσλ (θνύλεκα) 

- ήθσκα αλαςπθηηθνύ (θαηάπνζε) 
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- ήθσκα από θαξέθια γξαθείνπ 

- Βήκαηα 

- Κάζηζκα ζε θαξέθια γξαθείνπ 

- Κνύλεκα αληηθεηκέλσλ 

- Πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή 

- Ήρνο νζόλεο ππνινγηζηή 

Σκηνή 5 (02:54 – 03:14) 

- Άλνηγκα δηαθόπηε θαθνύ 

- Ξεβίδσκα αζθάιεηαο πίλαθα ξεύκαηνο 

- Σνπνζέηεζε λνκίζκαηνο ζηελ ππνδνρή αζθάιεηαο 

- Κιείζηκν δηαθόπηε θαθνύ 

- Βήκαηα πξσηαγσληζηή 

Σκηνή 6 (03:14 – 04:52) 

- Πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή 

- Κνύλεκα θαξέθιαο (ειάρηζηα) 

- Πιαζηηθά γάληηα βάδεη ν πξσηαγσληζηήο 

- Πιαζηηθή κάζθα 

- Καξεθιάθη ζηδεξέλην 

- ήθσκα ηξππαληνύ από επηθάλεηα μύιηλε 

- Αλέβαζκα ζην θαξεθιάθη 

- Καιώδηα πνπ θαίγνληαη 

- Ξεβίδσκα κε ηξππάλη 

- Αθνύκπεκα ηξππαληνύ ζε επηθάλεηα 

- Βίδεο κεηαθίλεζε ζην ηζεπάθη ηνπ πνπθακίζνπ ηνπ πξσηαγσληζηή 

- Άγγηγκα θαη άλνηγκα ηνπ ζηδεξέληνπ πύξγνπ ηνπ ππνινγηζηή 
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- Πεξπάηεκα κπξκεγθηνύ ζε εμάξηεκα ηνπ ππνινγηζηή θαη πξνζπάζεηα από ηνλ 

πξσηαγσληζηή λα ην πηάζεη (άγγηγκα θαισδίσλ θαη άιισλ ζηελ θεληξηθή 

κνλάδα ηνπ ππνινγηζηή) 

- Ξεθνύκπσκα πιαζηηθνύ εμαξηήκαηνο από ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ 

ππνινγηζηή 

- Άλνηγκα θαη θιείζηκν δαρηύισλ πνπ πηάλνπλ θνιιώδεο αληηθείκελν 

- Πέηακα πιαζηηθνύ εμαξηήκαηνο ζην πάησκα 

- Πήδεκα πξσηαγσληζηή από ην θαξεθιάθη ζην πάησκα 

- Πάηεκα πιαζηηθνύ εμαξηήκαηνο 

Σκηνή 7 (04:52 – 06:21)  

- Πέηακα γιαξώλ 

- Αληρλεπηήο κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη πεξπάηεκα ζηελ άκκν 

- ήθσκα θνξαιιηνύ από ηελ άκκν θαη άγγηγκα 

Σκηνή 8 (06:21 – 07:30) 

- Ξεβίδσκα πιαζηηθνύ θαπαθηνύ θαη ηίλαγκα ζηνκίνπ ζην γπάιηλν κπνπθάιη 

- Αθνύκπεκα ζηνκίνπ (ζηαγόλεο) ζε γπαιί 

- Πεξηζηξνθή γπάιηλνπ εμαξηήκαηνο κηθξνζθνπίνπ 

- Πεξηζηξνθή δηόπηξαο κηθξνζθνπίνπ 

- Πιαζηηθό κπνπθάιη ραπηώλ (άλνηγκα θαη θαηάπνζε) 

- Κιείζηκν κπνπθαιηνύ ραπηώλ 

- Ξεβίδσκα κε θαηζαβίδη ζε κεηαιιηθό αληηθείκελν 

- Ξεβίδσκα κε καραίξη θαη θαηζαβίδη ζε πιαζηηθό αληηθείκελν 

- Σνπνζέηεζε ξηδόραξηνπ ζε γξαθείν (κε ην δεμί ρέξη θαη άγγηγκα κε ην 

αξηζηεξό) 

- Γξάςηκν ζην ξηδόραξην θαη άγγηγκα κεηά 

Σκηνή 9 (07:30 – 07:58) 

- Υηύπεκα εμώπνξηαο (πξώηα εμσηεξηθά θαη κεηά εζσηεξηθά ηνπ ζπηηηνύ) 

- Άγγηγκα πόξηαο 
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- Αθνύκπεκα ηζάληαο ζην πάησκα 

- Βήκαηα απνκάθξπλζεο από ηελ εμώπνξηα (δπν άηνκα) 

- Κάζνδνο  μύιηλεο ζθάιαο δηαδξόκνπ (δπν άηνκα) 

- Ξεθιείδσκα πόξηαο - ηξηώλ θιεηδαξηώλ κε αιπζίδεο (εζσηεξηθά ηνπ ζπηηηνύ) 

- ήθσκα ηζάληαο από ην πάησκα 

- Υηύπεκα ηζάληαο ζε μύιηλν έπηπιν 

- Κιείζηκν εμώπνξηαο (εμσηεξηθά ηνπ ζπηηηνύ) 

Σκηνή 10 (07:58 – 11:39) 

- Άλνηγκα ηζάληαο 

- Πιαζηηθά γάληηα (πξνεηνηκαζία από ηνλ πξσηαγσληζηή λα ηα βάιεη) 

- ήθσκα πιαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ από ηε βαιίηζα θαη ηνπνζέηεζε ζε 

εμάξηεκα ηνπ πύξγνπ ηνπ ππνινγηζηή 

- Άλνηγκα δηαθόπηε 

- Σνπνζέηεζε δηζθέηαο ζε ππνινγηζηή 

- Πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή 

- Ήρνο νζόλεο ππνινγηζηή 

- Αλάζα πξσηαγσληζηή (μεθύζεκα από κύηε) 

- Ξύζηκν θεθαιηνύ ηνπ πξσηαγσληζηή (ηξίςηκν θνύηεινπ θαη μύζηκν ζη πιατλά 

καιιηά κε ηα δάρηπια) 

- Μεηαθίλεζε θαξέθιαο 

- Σξίςηκν παληεινληνύ κε ηα ρεξηά 

- ήθσκα από θαξέθια 

- Βήκαηα 

- Άλνηγκα ςπγείνπ θαη θιείζηκν 

- Άλνηγκα αλαςπθηηθνύ θαη αθνύκπεκα ζε επηθάλεηα 

- ήθσκα θνπηηνύ ραπηώλ από ην ςπγείν  

- Αθνύκπεκα θαη ζήθσκα αλαςπθηηθνύ 
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- Βήκαηα (απνκάθξπλζε από ην ςπγείν) 

- Αθνύκπεκα αλαςπθηηθνύ ζε άιιε επηθάλεηα 

- Σξίςηκν πνπθακίζνπ 

- Βήκαηα 

- Ήρνο νζόλεο ππνινγηζηή 

- Πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή 

- Ξεθύζεκα (θνπλώληαο ην θεθάιη δεμηά – αξηζηεξά) 

- Ξύζηκν ζβέξθνπ (καιιηά) 

- Βγάιζηκν, ηζαιάθσκα θαη πέηακα δηζθέηαο ζην πάησκα 

- Ήρνο νζόλεο ππνινγηζηή (αζηακάηεηα) 

- Πιεθηξνιόγην ππνινγηζηή (δπλαηή πιεθηξνιόγεζε) 

- ύξζηκν εθεκεξίδαο ζε μύιηλν ηξαπέδη 

- ήθσκα ζηύιν 

- Άλνηγκα ζηύιν (κε δύλακε) θαη γξάςηκν (γξήγνξα) αγγίδνληαο ην ραξηί 

παξάιιεια 

- Ήρνο νζόλεο ππνινγηζηή 

Ambience (Αίσθηση χώρου) 

- Μνηέξ ςπγείνπ 

- Πίλαθαο ξεύκαηνο 

- Κεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή 

- Θάιαζζα  
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